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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμος Κηφισιάς προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για

την  ανάγκη  προμήθειας  οικοδομικών  υλικών, προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  των

συνεργείων του Δήμου Κηφισιάς (Δημ. Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης),   με κριτήριο

κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής. Η

δαπάνη  για  την  προμήθεια  προϋπολογίζεται  ενδεικτικά  στο  συνολικό  ποσό  των  σαράντα εννέα

χιλιάδων  πεντακοσίων  ενενήντα  επτά  ευρώ  και  εβδομήντα  οκτώ  λεπτών  (49.597,78  €)

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Κηφισιάς σε

βάρος του ΚΑ 30.6662.05 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου.  Η χρονική

διάρκεια της σύμβασης  θα είναι μέχρι 31-12-2017 με έναρξη από την υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κηφισιάς, Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, Κηφισιά,

στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  Σ.  Βόλκος,  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  του  διαγωνισμού  στις

3/8/2017  ημέρα Πέμπτη του έτους 2017. Ωρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.00η

π.μ. και ώρα λήξης η 10.30η π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών

και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε πληροφορία στο Γραφείο

Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών και  Αποθηκών του  Δήμου καθημερινά  τις  εργάσιμες

ημέρες  και  ώρες  στα  τηλ.  213-2007105-08-26-85,  fax:  213-2007107.  Το  πλήρες  κείμενο  της

διακήρυξης και της με αρ. 28/2017 μελέτης  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα αναρτηθεί στο

ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς www.kifissia.gr.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Κηφισιάς

Ταχυδρομική διεύθυνση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2

Πόλη Κηφισιά

Ταχυδρομικός Κωδικός 14562

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 213-2007105-08-26-85

Φαξ 213-2007107

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο dimopoulos@kifissia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Δημόπουλος Παναγιώτης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.kifissia.gr

Αριθμός Πρωτοκόλλου 35874/20-7-2017

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι  o Δήμος  Κηφισιάς  και  ανήκει  στους  Οργανισμούς  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  είναι  η  παροχή  γενικών  δημοσίων

υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα πλήρη έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &

δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  www  .  kifissia  .  gr στη  διαδρομή  Για

επιχειρήσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί καθώς και στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ στη

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

β) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  το  Γραφείο  Προμηθειών  Υλικών

Εξοπλισμού Υπηρεσιών και Αποθηκών του Δήμου Κηφισιάς, τις εργάσιμες μέρες και

ώρες από 07:30π.μ. έως και 15:30μ.μ. στα τηλέφωνα 213-2007105-08-26-85, fax 213-

2007107, e-mail : dimopoulos@kifissia.gr

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου

117 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κηφισιάς. Η δαπάνη για

την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον  ΚΑ 30.6662.05 του προϋπολογισμού του οικονομικού

έτους 2017 του Φορέα με τίτλο “Προμήθεια οικοδομικών υλικών”  και  προϋπολογίζεται

ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά

ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (49.597,78 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η προμήθεια οικοδομικών υλικών για την κάλυψη των

σχετικών αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς.  Τα προς προμήθεια  είδη

κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

(CPV) : 

CPV: 44111000-1 (Οικοδοµικά υλικά) – ΟΜΑ∆Α Α

CPV: 44114100-3 (Έτοιµο σκυρόδεµα) – ΟΜΑ∆Α Β

Προσφορές  υποβάλλονται  για  τα  είδη  που  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  με  αριθμό

28/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των υλικών

που περιγράφονται  στην  εν  λόγω μελέτη,  η  συνολική προμήθεια  χωρίζεται  σε  δύο  (2)

Ομάδες  υλικών  (Α  και  Β).  Η Ομάδα  Α  περιλαμβάνει  υλικά  όπως  τσιμέντο,  άμμο,

αμμοχάλικο, ασβέστη, γαρμπίλι,  χαλίκι, κράσπεδα, πλάκες πεζοδρομίου, δομικό πλέγμα,

τούβλα, τσιμεντόλιθους, κόλλες κ.λ.π., ενώ η Ομάδα Β περιλαμβάνει έτοιμο σκυρόδεμα δύο

κατηγοριών. 

Για  κάθε  Ομάδα  ειδών  θα  υποβληθεί  ξεχωριστή  προσφορά.  Επισημαίνεται  ότι  οι

υποψήφιοι  προμηθευτές  μπορούν  να  καταθέσουν  προσφορά  είτε  για  το  σύνολο  της

προμήθειας  (Ομάδες  Α  και  Β  )   ή  μόνο  για  κάθε  μία  ξεχωριστά  ομάδα  υλικών  που

αντιπροσωπεύουν (Ομάδα Α ή Ομάδα Β).

Έτσι,  ο  Δήμος  Κηφισιάς  δύναται  να  συνάψει  σύμβαση  είτε  με  έναν  είτε  με  δύο

προμηθευτές.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Ομάδα Α και Ομάδα Β) ανέρχεται στο ποσό των

σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών

(49.597,78  €)  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%,  (ποσό  χωρίς  ΦΠΑ  39.998,21€,  ΦΠΑ

9.599,57€), και επιμερίζεται ως εξής :

Για  την  Ομάδα Α   η  συνολική εκτιμώμενη αξία  ανέρχεται  στο  ποσό των  σαράντα δύο

χιλιάδων επτακοσίων  εβδομήντα  επτά ευρώ  και  εβδομήντα οκτώ λεπτών (42.777,78)

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  (ποσό χωρίς ΦΠΑ 34.498,21 €, ΦΠΑ 8.279,57€).

Για  την  Ομάδα  Β   η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία  ανέρχεται  στο  ποσό  των  έξι  χιλιάδων

οκτακοσίων είκοσι ευρώ ακριβώς (6.820,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,   (ποσό

χωρίς ΦΠΑ 5.500,00€, ΦΠΑ 1.320,00€ ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι 31-12-2017 από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη

προσφοράς, βάσει τιμής μόνο. 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

και ιδίως:

του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις

εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά

Θέματα”, 

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

και στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” ,

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) “Ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων”,

τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/23-5-17 (τ.  β’  αρ.  φ. 1781) “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ” του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 (τ.β’. αρ. φ. 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας του

ΕΣΗΔΗΣ” του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

του ν. 3463/2006 (Α’ 114)  ‘’Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας’’ όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει,

του ν. 3852/2010(Α’ 87) ‘’Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, 

της με αριθμό 449/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η

δαπάνη και η διενέργειά της μέσω συνοπτικού διαγωνισμού, ψηφίστηκε πίστωση ποσού

49.597,78€,  εγκρίθηκαν  οι  όροι  διακήρυξης  και  η  με  αριθμό  28/2017  μελέτη  της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κηφισιάς και ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας του

εν λόγω διαγωνισμού 

της  με  αριθμό  808/2017  ΑΔΑ:  ΩΩΗΕΩΕΜ-ΕΔ1  Απόφασης  Ανάληψης  Υποχρέωσης  του

Τμήματος Προυπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης
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των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της

παρούσας,   καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,

κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3η Αυγούστου 2017 και

ώρα 10:30π.μ.

Οι  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  την  3η ημέρα

Πέμπτη του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (στο

Δημαρχείο Κηφισιάς,  διεύθυνση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2,  Κηφισιά, ισόγειο,  αίθουσα

συνεδριάσεων Σ. Βόλκος).

Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη

του  διαγωνισμού  εργάσιμη  ημέρα,  προς  το  Τμήμα  Προμηθειών  Υλικών  Εξοπλισμού

Υπηρεσιών και Αποθήκης Υλικών του Δήμου Κηφισιάς, με την ένδειξη: «Υπόψη αρμόδιας

του διαγωνισμού Επιτροπής για το συνοπτικό διαγωνισμό “Προμήθεια οικοδομικών υλικών

Αρ.  Πρωτ.  :  35874/20-7-2017”  (στο  φάκελο  θα  αναγράφεται  υποχρεωτικά  η  Ομάδα  ή

Ομάδες για την –τις οποίες κατατίθεται προσφορά). 

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

1.6  ∆ηµοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες  κείμενο της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) : http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16

της  παραγράφου 4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη

διεύθυνση  (URL)  :  www  .  kifissia  .  gr στην  διαδρομή  :  Για  επιχειρήσεις  ► Προκηρύξεις-

Διαγωνισμοί, στις   21/7/2017. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  377  του  Ν.  4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  και

συγκεκριμένα στις εφημερίδες Τύπος της Κηφισιάς και Αμαρυσία στο φύλλο της 21/7/2017.

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της

Ένωσης,  το  εθνικό δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
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κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και

της αρμοδιότητάς τους 

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της

διαδικασίας  ανάθεσης,  αλλά  και  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  εφόσον

επιλεγούν

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

• Η  παρούσα  Διακήρυξη  με  Αρ.  Πρωτ.  35874/20-7-2017  (ΑΔΑΜ  ......) με  τα

Παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• Η  με  αριθμό  28/2017  Μελέτη  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου

Κηφισιάς,  η οποία παρατίθεται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.

• Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] .

• Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση θα αναρτηθεί

στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς κάτω από το κείμενο της διακήρυξης, προκειμένου να

ληφθεί υπόψη από τους οικονομικούς φορείς κατά τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς

τους.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  βρίσκονται  διαθέσιμα  στις  ηλεκτρονικές  σελίδες  που

αναφέρονται  στο  άρθρο  1.6  της  παρούσας.  Επιπλέον  διατίθενται  στα  γραφεία  της

αναθέτουσας αρχής κατά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 πμ έως και 15:30

μμ.  Για  την  παραλαβή  των  τευχών  οι  ενδιαφερόμενοι  καταβάλλουν  τη  δαπάνη

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0,10 ευρώ ανά σελίδα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος

αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά,  εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και

εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο

πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα

αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών

εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους

στον ενδιαφερόμενο.

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται γραπτώς στην αναθέτουσα έως και έξι (6)

εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να  παρατείνει  την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,

ούτως ώστε όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν να  λάβουν γνώση

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για  την  κατάρτιση των προσφορών στις  ακόλουθες

περιπτώσεις:

α)  Όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που

ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα σε αυτές  στοιχεία συντάσσονται  στην  ελληνική

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από

επίσημη  μετάφρασή τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα και

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.

1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και

που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα

επικυρωμένα  και  η  μετάφραση  των  εν  λόγω  εγγράφων  μπορεί  να  γίνει  είτε  από  τη

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,  είτε  από το αρμόδιο  προξενείο,  είτε  από δικηγόρο

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης

είτε  από  το  νόμιμο  επικυρωμένο  έγγραφο  από  το  αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  του

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με

την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό

περιεχόμενο μπορούν  να  υποβάλλονται  σε  άλλη  γλώσσα,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από

μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.

Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με

γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η

εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή των οικονομικών  φορέων από  έναν  ή

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
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Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την

ημερομηνία  έκδοσης,  β)  τον  εκδότη,  γ)  την  αναθέτουσα  αρχή  προς  την  οποία

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε

μέλος  της  ένωσης),  ζ)  τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,

και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο

εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της

εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση

εκείνου  προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που

είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή

προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Λόγοι αποκλεισµού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)  ή  σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται  για

ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο 3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της

απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1 της  σύμβασης σχετικά με την προστασία των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της

χρησιμοποίησης  του χρηματοπιστωτικού  συστήματος για  τη  νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 309  της

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄

166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2

της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

αυτό.

Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών

(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η  υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων

εδαφίων αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή

φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
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όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί

να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν  ο  προσφέρων  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.2.2.3. α) Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο

οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε  σχετικά  με  το  ακριβές  ποσό  που  οφείλεται  λόγω

αθέτησης  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.

4412/2016, 

(β)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή

έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση

προκύπτουσα από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη σε  εθνικές  διατάξεις  νόμου.  Η

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε

μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας

υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του

λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του

ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.

4412/2016 δεν μπορεί  να θεραπευθεί  αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,

μέσα, 

(ε)  εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο

παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση

ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
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αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες

παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση

των κριτηρίων επιλογής,  έχει αποκρύψει τις  πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να

προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή  του  άρθρου  23  της

παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της

αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ

αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την

ακεραιότητά  του,  για  το  οποίο  του  επιβλήθηκε  ποινή  που  του  στερεί  το  δικαίωμα

συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  δημοσίων  έργων  και  καταλαμβάνει  τη

συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται

σε  μια  εκ  των καταστάσεων που αναφέρονται  στην  περίπτωση β΄  της  παρ.  4,  υπό την

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,

λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της

επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.2.5  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω

περιπτώσεις 

2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει  σε μια από τις  καταστάσεις  που

αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.2.1  και  2.2.2.4  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία

προκειμένου  να  αποδείξει  ότι  τα  μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  Εάν τα

στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται  στον

οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει

αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
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2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το

αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος

μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος

Α΄  του  ν.  4412/2016.  Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων εγκατεστημένων  σε  κράτος

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει

στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή

εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι

εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

2.2.4 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού

υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως το σύνολο των όρων της διακήρυξης, επίσης ότι

η προσφορά τους δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.

28/2017 μελέτης ή σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποκλίσεις να αναφέρουν ακριβώς

ποιες  είναι  αυτές,  ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με βάση την

ανωτέρω μελέτη. 

2.2.5  Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης 

Δεν απαιτούνται.

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.4), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται

σε μία από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.2 και β)  πληρούν τα σχετικά κριτήρια

επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά

την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το

άρθρο  79  παρ.  4  του  ν.  4412/2016  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)

(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα  IV, το

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
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Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του

Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr  ) και (www.hsppa.gr  ).

2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα

Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται  στις παραγράφους  2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά

τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την παράγραφό  2.2.6. της παρούσας, οι φορείς

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών

που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.2 της

παρούσας  και  ότι  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι

2.2.3- 2.2.6).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται  να αντικαταστήσει  έναν φορέα στην ικανότητα του

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον

οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4.

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις  συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται

δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό

σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε

εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  δικαιολογητικά,  όταν  η

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά

και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για  την  παράγραφο  2.2.2.1  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή

διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά

τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από

την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω

χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφο  ή  πιστοποιητικό  ή  όπου  το  έγγραφο  ή  το

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους

2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην  περίπτωση  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.4,  το  έγγραφο  ή  το
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πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις

χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή

αρμόδιου επαγγελματικού ή  εμπορικού οργανισμού του κράτους -  μέλους ή  της  χώρας

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη δήλωση στην

οποία  αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της  παρούσας

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται

στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας

καταγωγής  ή  της  χώρας  εγκατάστασής  του  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι

οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ)  για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα

ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή

της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 (απόδειξη καταλληλόλητας για την

άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του

οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του

Παραρτήματος  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  με  το  οποίο  πιστοποιείται

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση

που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να

αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  -  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν

προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού

ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο

Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο  Κατασκευαστών

Αμυντικού Υλικού 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι

οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  2.2.4  της  παρούσας

διακήρυξης.

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα διασφάλισης  ποιότητας  και

πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.5  τα  πιστοποιητικά  που

ορίζονται στην 2.2.5 παράγραφο της παρούσας. (Δεν απαιτείται)

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο

οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση

νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
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κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει

να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.6. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν

να προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες αρχές  πιστοποιητικό  εγγραφής εκδιδόμενο από  την

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή

των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη

στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά

τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες

καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό

εγγραφής τους. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει

στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  19  παρ.  2  του  ν.

4412/2016.

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του

τους  αναγκαίους  πόρους,  προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη  δέσμευση  των  φορέων

αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι ΙΙ

και IV της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά

Ομάδα ή Ομάδες και σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που παρατίθεται

στο Παράρτημα IΙΙ της παρούσας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από

εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να

προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της

κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της αρμόδιας

επιτροπής την 3η ημέρα Πέμπτη του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα από 10:00

πμ έως 10:30 πμ.

Τόπος υποβολής των προσφορών είναι το Δημαρχείο Κηφισιάς διεύθυνση Διονύσου 24 &

Μυρσίνης 2, Κηφισιά, ισόγειο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Σ. Βόλκος.

Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου τρόπου μέχρι και την προηγούμενη

του  διαγωνισμού  εργάσιμη  ημέρα  (προς  το  Τμήμα  Προμηθειών  Υλικών  Εξοπλισμού

Υπηρεσιών και Αποθήκης Υλικών του Δήμου Κηφισιάς, με την ένδειξη: «υπόψη αρμόδιας

του διαγωνισμού Επιτροπής»).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα

υποβολής προσφοράς. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του

διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν φάκελο που θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους με την ένδειξη Προς το

Δήμο Κηφισιάς Διονύσου 21 & Μυρσίνης 2 ΤΚ 145 62 Κηφισιά Αττικής Υπόψη Επιτροπής

Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  Διαγωνισμού  :  “Προσφορά  για  συμμετοχή  στο  συνοπτικό

διαγωνισμό του Δήμου Κηφισιάς με αντικείμενο την προμήθεια  οικοδομικών υλικών αρ.

πρωτ. Διακήρυξης 35874/20-7-2017” και η Ομάδα ή οι Ομάδες για τις οποίες κατατίθεται

προσφορά. 

(β)έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον

οποίο  περιλαμβάνονται  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  η  τεχνική

προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας  για την

Ομάδα ή Ομάδες που αφορά. 

(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται

η  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα

δικαιολογητικά για την Ομάδα ή Ομάδες που αφορά.  Στο Παράρτημα (ΙΙΙ) της παρούσας,

παρατίθεται Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε

εύλογη  προθεσμία  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  έχουν  υποβάλει

ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική

διαδικασία περιλαμβάνουν:
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2.4.3.1 Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),  όπως προβλέπεται στην

παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1 της παρούσας

διακήρυξης.  Οι  προσφέροντες  συμπληρώνουν  το  σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ  το  οποίο  έχει

αναρτηθεί  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr και  αποτελεί  αναπόσπαστο

τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV) και μπορεί να διατεθεί σε επεξεργάσιμη μορφή από

την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία του Φορέα μας.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  όλες  τις  απαιτήσεις  και  τις

προδιαγραφές  που  έχουν  τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  με  την  παρούσα  και  τα

παραρτήματά  της,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο

ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς  αναφερόμενα  στα  ανωτέρω  για  την  Ομάδα  ή

Ομάδες που αφορά. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο

ανάθεσης, το οποίο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει

τιμής. Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διατίθεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.  

Η τιμή των προς προμήθεια υλικών, δίνεται  σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ )  ανά μονάδα είδους

(τεμάχιο,  m,  m2, m3) όπως αναγράφεται στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς. Στο

τέλος αναγράφεται το συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ, το ποσό του ΦΠΑ και το σύνολο της

προσφοράς με ΦΠΑ για την Ομάδα ή Ομάδες που αφορά. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό  της  ανωτέρω  τιμής  θα

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν

αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή

που  καθορίζεται  σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα,  β)  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από

την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο

απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την

παράγραφο  2.2.2  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της

προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας

εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και  την εγγύηση

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου

παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία

συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί

οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται

πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),

2.4.2  (Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3  (Περιεχόμενο  φακέλων

δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),  2.4.4  (Περιεχόμενο  φακέλου

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5

(Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την

παράγραφο 3.1.1 της παρούσης διακήρυξης,

γ)  για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις  απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες

προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ'

της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση

ενώσεων  οικονομικών φορέων με  κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην  περίπτωση  οικονομικών

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα

έγγραφα της  παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις  τεχνικές

προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης

των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής

στάδια:

•    Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»

την 3η ημέρα Πέμπτη του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα 10:30 π.μ.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει σκόπιμο, δύναται να προχωρήσει στην

ίδια συνεδρίαση κατά την οποία αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής

– Τεχνική Προσφορά» και στην : 

•    Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά».  Κατά  την  παρ.  4

άρθρου 117 του ν. 4412/16. 

Αλλως, η αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς γίνεται σε νέα ημερομηνία και ώρα η

οποία κοινοποιείται με φροντίδα της αναθέτουσας στους συμμετέχοντες.. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.

4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση

αυτών μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των

κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα

αυτών δικαιολογητικά  και  τα  αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό,  το  οποίο

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της  σύμβασης και  συντάσσει  πρακτικό  για την

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της

σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,

μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,

αποσφραγίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν

αποδεκτές  κατά τα  προηγούμενα ως άνω στάδια α΄  και  β΄  οι  φάκελοι  της  οικονομικής

προσφοράς  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά τηρούνται  από  την αναθέτουσα αρχή μέχρι  την

οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα

με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους,

Σελίδα 23 από 67





την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης

και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων

που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση/αποφάσεις  του

αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  στους

προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με την

παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  -
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει πρόσκληση στον

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και

τον καλεί  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας είκοσι  (20)  ημερών από την  κοινοποίηση της

σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με

τις  διατάξεις  του  άρθρου 1  του  ν.  4250/2014 (Α΄  74)  όλων των  δικαιολογητικών   που

περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.9.2  της  παρούσας  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά

στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της

διακήρυξης,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής  των

παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο  στο  Γραφείο

Προμηθειών  Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών  και  Αποθηκών  του Δήμου Κηφισιάς  με την

ένδειξη : Υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προμήθεια

λοιπών  ειδών  υγιεινής  και  καθαριότητας  αρ.  πρ.  Διακήρυξης  32228-29/6/2017  ή

αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε πρόσφορο μέσο έως και την ημερομηνία

που προκύπτει από τη σχετική πρόσκληση. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών

που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
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iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν

αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με τα  άρθρα  2.2.3

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για

μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  στις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το

Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και

μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών

κατακύρωσης  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η

εγγύηση συμμετοχής του.

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή δεν

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή δεν αποδείξει ότι

πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.4  -2.2.6  της

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη

πρακτικού  από  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο

αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του

προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου.  Επισημαίνεται  ότι  η  αρμόδια  επιτροπή  του

διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και

ως εξής:  Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην

περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του

καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται  προηγούμενη  αποδοχή  από  τον

προσωρινό ανάδοχο.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των

πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  σε  κάθε

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.

4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο μέσο.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4.

της  παρούσας  βοηθημάτων  και  μέσων  στο  στάδιο  της  προδικαστικής  και  δικαστικής

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του

συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών από την κοινοποίηση της  σχετικής

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό

μέσα στην τεθείσα προθεσμία κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει υπέρ της  αναθέτουσας

αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία,
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γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις (συµβάσεις κάτω των ορίων)

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία άσκησής

της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η

ένσταση υποβάλλεται  μέχρι  πέντε (5)  ημέρες πριν από την  καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών.

Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής.  H  αναθέτουσα  αρχή

αποφασίζει  αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής

αξιολόγησης  ενστάσεων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  και  στο  άρθρο  221  του  ν.

4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127

του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο

και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης

από την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο.

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη

διαδικασία  ανάθεσης  για  τους  λόγους  και  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  106  του  ν.

4412/2016,  μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Σελίδα 26 από 67





4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%

επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της

σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά και  χωρίς  διακρίσεις  την

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι

του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται

αύξηση της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την

τροποποίηση συμπληρωματική εγγύηση,το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής  επιστρέφονται στο σύνολό τους

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν

στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις

ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Κατά την  εκτέλεση της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με

το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και

της αρμοδιότητάς τους.
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4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις  συμβατικές του υποχρεώσεις και  ευθύνες

λόγω  ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος

χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά

συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της  σύμβασης,  αυτός υποχρεούται  σε άμεση

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο

υπεργολάβο  τον  οποίο  θα  γνωστοποιήσει  στην  αναθέτουσα  αρχή  κατά  την  ως  άνω

διαδικασία. 

4.4.3. Η  αναθέτουσα αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για  τους

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά

μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)

οποίο(α)  ο  ανάδοχος  προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της

σύμβασης.  Επιπλέον,  προκειμένου  να  μην  αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της  παρ.  2  του

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή

τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5

και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της  χωρίς  να  απαιτείται  νέα

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
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γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των

υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωµής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με χρηματικά εντάλματα

πληρωμής  ενώ  το  100% της  συμβατικής  αξίας  μετά την  οριστική  παραλαβή  όλων  των

ποσοτήτων των προς παράδοση υλικών. 

Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α)  Κράτηση 0,06% η οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε πληρωμής προ φόρων και

κρατήσεων της  αρχικής,  καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της  Ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής προ φόρων και

κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Αρχής  Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (παρ. 7  άρθρο 375 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου

3.% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση

φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε

δικαίωμα που απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση της  αναθέτουσας αρχής,  ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει

τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή

στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του

ν. 4412/2016 στην παράγραφο 6.1 καθώς και στο Παράτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί

τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  σύμβαση,  επιβάλλεται,  με

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  ο  προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  74  του  ν.  4412/2016

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Σελίδα 30 από 67





5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο

206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που

παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα

παραδοθέντων  υλικών,  χωρίς  ΦΠΑ.  Εάν  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-

παράδοση  ή  αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον  ο  ανάδοχος  έχει  λάβει  προκαταβολή,  εκτός  από  το  προβλεπόμενο  κατά  τα

ανωτέρω  πρόστιμο,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού  της

προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου μέχρι

την  προσκόμιση  του  συμβατικού  υλικού,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά  ανώτατο  όριο  του

ποσοστού  του  τόκου  υπερημερίας.  [η  περίπτωση  αυτή  συμπληρώνεται  εφόσον

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση

από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον

ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  το  πρόστιμο  και  οι  τόκοι  επιβάλλονται

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές  προσφυγές  κατά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης  των
συµβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει  κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του

κυρώσεις,  δυνάμει  των όρων  των  άρθρων 5.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα εκπτώτου  -

Κυρώσεις),  6.1  (Χρόνος  παράδοσης  υλικών),  6.4  (Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –

αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία

που έλαβε  γνώση της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το αρμόδιο

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική

προσφυγή.
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τουλάχιστον μέχρι εξαντλήσεως του

συμβατικού χρόνου και  όπως ακριβώς καθορίζεται  στο  Παράρτημα ΙΙ  της  παρούσας,  το

οποίο  περιλαμβάνει  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  με  αριθμό  28/2017  Μελέτης  της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης,  υπό τις  προϋποθέσεις  του άρθρου 206 του  ν.

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που

καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2.  Εάν λήξει  ο συμβατικός  χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί  εγκαίρως αίτημα

παράτασης, ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την

αποθήκη  υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής  για  την  ημερομηνία  που

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο  ανάδοχος

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του

ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙ

της  παρούσας.  Κατά την διαδικασία  παραλαβής  των υλικών διενεργείται  ποσοτικός  και

ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός

έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά και με πρακτική δοκιμασία. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους,  συντάσσει  πρωτόκολλα

(μακροσκοπικό  –  οριστικό-  παραλαβής  του  υλικού  με  παρατηρήσεις  –απόρριψης   των

υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις  επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με

βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν

να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από

αίτημα του αναδόχου ή ή αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ.  5 του άρθρου 208 του

ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης,  εάν ο τελευταίος διαφωνεί  με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων

που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να
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ζητήσει  εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της

αρχικής  εξέτασης,  με  τον  τρόπο  που  περιγράφεται  στην  παρ.  8  του  άρθρου  208  του

ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο

μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής

μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής

πραγματοποιείται  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  γνωστοποίησης  της

εκάστοτε παραγγελίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στον ανάδοχο.

Τόπος  και  χρόνος  παράδοσης:  Για  τα  υλικά  της  Ομάδας  Α :  Επιτόπου  στους  χώρους

εκτέλεσης εργασιών από τα συνεργεία,  τμηματική παράδοση. Επίσης σε χώρους που θα

υποδειχτούν από την Υπηρεσία (με υπόδειξη ποσοτήτων). 

Για  τα  υλικά  της  Ομάδας  Β (έτοιμα  σκυροδέματα),  επιτόπου  στους  χώρους  εκτέλεσης

εργασιών. Το κόστος μεταφοράς του έτοιμου σκυροδέματος βαρύνει τον ανάδοχο.

Αρμόδιος υπάλληλος για την τμηματική παραγγελία και παραλαβή των οικοδομικών υλικών

που αφορούν τη μελέτη 28/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς ορίζεται ο κ.

Σκιαδάς  Σπυρίδων  του  Χαραλάμπους  με  το  με  αρ.  πρ.  35145/14-7-17  έγγραφο  της

Προισταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί

από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου

και  εκδίδεται  προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  με

βάση  μόνο το  θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  που παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει

δελτίο  εισαγωγής  του  υλικού  και  εγγραφής  του  στα  βιβλία  της,  προκειμένου  να

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε

την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως

άνω  παράγραφο  1  και  το  άρθρο  208  του  ν.  4412/2016  και  συντάσσει  τα  σχετικά

πρωτόκολλα.  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφεται  πριν  από  την

ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των

σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας

των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του

αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάστασή  της  με  άλλη,  που  να  είναι

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την

απόφαση αυτή.
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6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού

συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις

λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός

χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου
της Σύµβασης. Τεχνική Εκθεση – Ενδεικτικός Προυπολογισµός Μελέτης µε αρ.
28/2017 της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κηφισιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  28  /2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
CPV: 44111000-1 (Οικοδοµικά υλικά)

CPV  : 44114100-3 (Έτοιµο σκυρόδεµα)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Αυτή  η  µελέτη  συντάσσεται  για  τις  δαπάνες  προµήθειας οικοδοµικών

υλικών, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των συνεργείων του ∆ήµου Κηφισιάς

(∆ηµ.  Ενότητες  Κηφισιάς,  Ν.  Ερυθραίας  και  Εκάλης).  Ειδικότερα,  έχουν συσταθεί

συνεργεία  οικοδοµικών  εργασιών  για  επισκευές  βλαβών  και  συντηρήσεις  σε

κοινόχρηστους και δηµοτικούς χώρους.

Ενόψει προσλήψεων κατάλληλων ειδικοτήτων (εργάτες τεχνίτες κ.λ.π.), µέσω

προγραµµάτων ΟΑΕ∆ έχουν οργανωθεί περισσότερα συνεργεία, µε αποτέλεσµα να

είναι δυνατό οι επεµβάσεις/επισκευές να γίνονται συγχρόνως σε πολλά σηµεία της

πόλης, δεδοµένου του εκτεταµένου δικτύου κοινοχρήστων και βλαβών επ’ αυτών.

Λόγω  των  ιδιαιτεροτήτων  των  υλικών  που  περιγράφονται  στην  παρούσα

µελέτη,  η συνολική  προµήθεια χωρίζεται  σε δύο (2)  Οµάδες υλικών (Α και  Β).  Η

Οµάδα Α περιλαµβάνει υλικά όπως τσιµέντο, άµµο, αµµοχάλικο, ασβέστη, γαρµπίλι,

χαλίκι,  κράσπεδα,  πλάκες  πεζοδροµίου,  δοµικό  πλέγµα,  τούβλα,  τσιµεντόλιθους,

κόλλες κ.λ.π., ενώ η Οµάδα Β περιλαµβάνει έτοιµο σκυρόδεµα δύο κατηγοριών. 

Για κάθε Οµάδα ειδών θα υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Επισηµαίνεται ότι

οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο

της προµήθειας ή µόνο για την οµάδα υλικών που αντιπροσωπεύουν (Οµάδα Α ή

Οµάδα Β).

Έτσι, ο ∆ήµος Κηφισιάς δύναται να συνάψει σύµβαση είτε µε έναν, είτε µε δύο

προµηθευτές.

Τόπος  παράδοσης:  Επιτόπου  στους  χώρους  εκτέλεσης  εργασιών  από  τα

συνεργεία,  τµηµατική παράδοση. Επίσης σε χώρους που θα υποδειχτούν από την
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Υπηρεσία (µε υπόδειξη ποσοτήτων). Τονίζεται ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει µέχρι σήµερα

κατάλληλους και επαρκείς χώρους αποθήκευσης για το σύνολο της προµήθειας της

οµάδας (Α). Όσον αφορά την οµάδα (β) –έτοιµα σκυροδέµατα- δεν είναι δυνατή η

αποθήκευση. Το κόστος µεταφοράς του έτοιµου σκυροδέµατος βαρύνει τον ανάδοχο.

Χρονική  διάρκεια:  Μέχρι  31-12-2017  µε  έναρξη  από  την  υπογραφή  της

σύµβασης.

Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό

των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εβδοµήντα

οκτώ  λεπτών  (49.597,78  €)  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.  24%),  θα

χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου Κηφισιάς  και θα καλυφθεί από το µε  Κ.Α.

30.6662.05 κεφάλαιο του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου.

Η επιλογή του αναδόχου  για  την εκτέλεση της  προµήθειας  θα γίνει  µε  τη

διαδικασία  συνοπτικού  διαγωνισµού,  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφοράς, µόνο βάσει τιµής.

Κηφισιά, 11/7/2017

Η συντάξασα

Πηνελόπη ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   28/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

CPV: 44111000-1 (Οικοδοµικά υλικά)

CPV: 44114100-3 (Έτοιµο σκυρόδεµα)

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
Μον.
Μετρ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
Μονάδος

(ευρώ)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

(ευρώ)

 ΟΜΑ∆Α Α     

1 Αµµοχάλικο 3Α m3 347 24 8.328,00 €

2 Άµµος µπετόν (0-4 mm) m3 200 24 4.800,00 €

3 Γαρµπίλι (8-16 mm) m3 200 24 4.800,00 €

4 Χαλίκι (16-30 mm) m3 200 24 4.800,00 €

5
Άµµος  µπετόν  (0-4mm)  σε  big bag
(sling 0,85 m3)

τεµ.
10 34 340,00 €

6
Γαρµπίλι  (8-16mm)  σε  big  bag  (sling
0,85 m3)

τεµ.
10

34 340,00 €

7
Χαλίκι  (16-30  mm)  σε  big  bag  (sling
0,85 m3)

τεµ.
10

34 340,00 €

8
Άµµος  µπετόν  (0-4mm),  σε  πλστικό
σάκο των 30 kg

τεµ.
100 1,3 130,00 €

9 Γαρµπίλι (8-16mm), σε σάκο των 30 kg τεµ. 400 1,3 520,00 €

10 Χαλίκι (16-30mm), σε σάκο των 30 kg τεµ. 400 1,3 520,00 €

11 Άµµος ποταµίσια, σε σάκο των 25 kg τεµ. 100 2,5 250,00 €

12 Τσιµέντο µαύρο, σε σάκο των 25 kg τεµ. 750 3,6 2.700,00 €

13 Τσιµέντο λευκό, σε σάκο των 25 kg τεµ. 30 5,05 151,50 €

14
Ασβέστης  σε  µορφή  πολτού,  σε  σάκο
των 25 kg

τεµ.
180 2,1 378,00 €

15
Μαρµαρόσκονη "ρυζάκι",  σε σάκο των
30 kg

τεµ.
40 2,15 86,00 €

16
Ίνες  πολυπροπυλενίου,  σε  σάκο  των
600 gr

τεµ.
40 6 240,00 €

17
Βελτιωτικό κονιαµάτων τύπου  Revinex,
σε δοχείο των 18 kg

τεµ.
8 65 520,00 €

18
∆οµικό πλέγµα οικοδοµής από χάλυβα,
Τ139

τεµ.
50 16,5 825,00 €

19
Οπτόπλιθνος  (τούβλo)  διαστάσεως
9x12x19 cm

τεµ.
397 0,13 51,61 €

20 Τσιµεντόλιθος τεµ. 100 0,55 55,00 €

21
∆οµικό στοιχείο τύπου YTONG ή ALFA
BLOK,  διαστάσεως  0,60  m (µήκος)  x
0,25 m (ύψος) x 0,10 m (πάχος)

τεµ.

30 2,4 72,00 €





22

∆οµικό  στοιχείο  κυψελωτού  ή
πορώδους µπετόν, τύπου  ALFA BLOK
ή YTONG, διαστάσεως 0,60  m (µήκος)
x 0,25 m (ύψος) x 0,20 m (πάχος)

τεµ.

30 4 120,00 €

23
Κόλλα (δοµική κονία) για ποροµπετόν,
σε σακί των 25kg

τεµ.
3 8,9 26,70 €

24
Κράσπεδο  πρόχυτο  κήπου,
διαστάσεως 100x22x5 cm

τεµ.
20 3,25 65,00 €

25
Κράσπεδο  πρόχυτο  πεζοδροµίου
100x15x30 cm

τεµ.
100 4,15 415,00 €

26

Κυβόλιθος  σχήµατος  ορθογώνιου
παραλληλόγραµµου,  µεγάλης
διάστασης  10x20x16  cm,  φυσικού
χρώµατος γκρι

τεµ.

300 0,13 39,00 €

27
Κυβόλιθος  σχήµατος  ορθογώνιου
παραλληλόγραµµου,  µικρής  διάστασης
10x20x6 cm, φυσικού χρώµατος γκρι

τεµ.
300 0,23 69,00 €

28
Κυβόλιθος  σχήµατος  ορθογώνιου
παραλληλόγραµµου,  µικρής  διάστασης
10x20x6 cm, έγχρωµος

τεµ.
450 0,25 112,50 €

29
Πλάκα  πεζοδροµίου  40x40  x 4 cm
(πάχος), λευκή λεία

τεµ.
950 1,25 1.187,50 €

30
Πλάκα  πεζοδροµίου  40x40  x 4  cm
(πάχος), χρωµατιστή λεία 

τεµ.
100 1,95 195,00 €

31
Πλάκα  πεζοδροµίου  40x40  x 4  cm
(πάχος), βότσαλο

τεµ.
342 1,95 666,90 €

32
Πλάκα  πεζοδροµίου  40x40  x 4  cm
(πάχος), µε σχέδιο

τεµ.
350 1,95 682,50 €

33
Πλάκα  πεζοδροµίου  50x50  x 5  cm
(πάχος), λευκή λεία

τεµ.
50 1,95 97,50 €

34
Πλάκα  πεζοδροµίου  50x50  x 5  cm
(πάχος), µε σχέδιο

τεµ.
40 1,95 78,00 €

35 Κεραµίδι ρωµαϊκού τύπου τεµ.
50 0,55 27,50 €

36
Κόλλα  πλακιδίων,  σε  συσκευασία  των
25 kg

τεµ.
15 10,5 157,50 €

37
Πλακίδιo πορσελάνης  έγχρωµo,
διαστάσεως 10x10cm

m2
10 18 180,00 €

38 Σωλήνα πλαστική Φ100 m
30 2,55 76,50 €

39 Υδρορροή πλαστική 6x10 cm m
20 2,75 55,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ A 34.498,21 €

Φ.Π.Α. 24% 8.279,57 €

ΣΥΝΟΛΟ A 42.777,78 €

Σελίδα 38 από 67





 ΟΜΑ∆Α Β     

40 Έτοιµο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 m3 20 65,00 1.300,00 €

41 Έτοιµο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 m3 60 70,00 4.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ B 5.500,00 €

Φ.Π.Α. 24% 1.320,00 €

  ΣΥΝΟΛΟ B 6.820,00 €

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+B) 49.597,78 €

 
(*)  Οι ανωτέρω ποσότητες είναι µόνον ενδεικτικές, καθόσον είναι αδύνατον να γίνει ακριβής 

εκτίµηση των απαιτούµενων ποσοτήτων. Οι παραγγελίες σε οικοδοµικά υλικά θα διαµορφωθούν
ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν, κατά τη χρονική περίοδο της σύµβασης.

Κηφισιά, 11/7/2017

Η συντάξασα

Πηνελόπη ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ

Πολιτικός  Μηχανικός

Κηφισιά,  11/7/2017

Ελέγχθηκε

Ο Αναπληρώτρια Προϊσταµένη
του Τµήµατος

Προγραµµατισµού & Μελετών

Βασιλική ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πολιτικός  Μηχανικός

Κηφισιά,  11/7/2017

Θεωρήθηκε 

H Προϊσταµένη της ∆/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / Β’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –   Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  –  Τεχνικές
Προδιαγραφές  της  µε  αρ.  28/2017  Μελέτης  της  ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Κηφισιάς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   28/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
CPV: 44111000-1 (Οικοδοµικά υλικά)

CPV  : 44114100-3 (Έτοιµο σκυρόδεµα)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο     1  ο   Αντικείµενο προµήθειας

Αυτές οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην  προµήθεια οικοδοµικών υλικών,
για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων του ∆ήµου Κηφισιάς (∆ηµ. Ενότητες
Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης).

Άρθρο     2  ο   Ισχύουσες διατάξεις  

1)  τις  διατάξεις  του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147 ΤΕΥΧΟΣ Α’)  ∆ηµόσιες Συµβάσεις
΄Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών ως ισχύει. 

2)  τις  διατάξεις  του  Ν.3852  (ΦΕΚ  87/τ.Α’/7.6.2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης.

3) τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και
άλλες διατάξεις. 

Άρθρο     3  ο   Γενικά χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα  προς  προµήθεια  υλικά,  οφείλουν  να  διακρίνονται  για  την  αρτιότητά  τους,  να
φέρουν σήµανση CE και να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα πρότυπα που διέπουν
το  καθένα  από  αυτά.  Εάν  εµφανίσουν  οποιοδήποτε  ελάττωµα (πιθανή  απόκλιση
γεωµετρικών  διαστάσεων,  ποιότητα  που  υπολείπεται  της  προδιαγεγραµµένης,
φθορές λόγω ελλιπούς συντήρησης, αποθήκευσης κ.τ.λ.) δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Εάν  υπάρχουν  αµφιβολίες  ως  προς  τα  προσκοµιζόµενα  υλικά,  ο  ∆ήµος  έχει  το
δικαίωµα  να  ζητήσει  τη  διενέργεια  δοκιµασιών  και  ελέγχων  από  πιστοποιηµένο
εργαστήριο.

ΟΜΑ∆Α Α

1. Αµµοχάλικο πλήρους διαβάθµισης (3A). Πρόκειται για ένα µίγµα αµµοχάλικου

και  σκύρων  που  χρησιµοποιείται  κυρίως  ως  υλικό  υποβάσεων  για  έργα
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οδοποιίας. Είναι αδρανές υλικό, θραυστό, εκ ποταµών, χειµάρρων, ορυχείων ή εκ
λίθων λατοµείου, µε διαστάσεις κόκκων 0-20χιλ.

2. Άµµος µπετόν: αδρανές υλικό λατοµείου (θραυστό υλικό από λίθους λατοµείου),

που  χρησιµοποιείται  για  την  παρασκευή  σκυροδέµατος.  Θα  πρέπει  να  είναι
καθαρή, χωρίς πρόσµικτα, απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο,
οργανικά  συστατικά,  τάλκη,  µαρµαρυγία κτλ.  Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές -
κατά  βάρος  -  περιεκτικότητες  είναι:  4%  για  την  άργιλο,  1% για  τα  οργανικά
συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον µαρµαρυγία. Επίσης, θα πρέπει να είναι
κατάλληλης  κοκκοµετρικής  διαβάθµισης  (0-4mm)  και  να  περιέχει  τουλάχιστον
20% κόκκους διάστασης ίσης ή µικρότερης των 0,2 mm.

3. Γαρµπίλι (λιθοσύντριµµα): αδρανές κοκκώδες υλικό, µε κόκκους διαστάσεων 8-

16 χιλ., από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατοµείου.

4. Χαλίκι:  αδρανές  υλικό,  που  χρησιµοποιείται  κυρίως  για  την  παρασκευή

σκυροδέµατος, την κατασκευή υποβάσεων, αποστραγγιστικών στρώσεων κ.λ.π.
Είναι κοκκώδες υλικό, µε κόκκους διαστάσεων 16-30mm.

5. H ποταµίσια άµµος  θα  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας,  καλά  πλυµένη,

καθαρή, απαλλαγµένη από προσµίξεις  και  ξένα σώµατα όπως π.χ.  χώµα.  Θα
πρέπει  επίσης  να  είναι  πολύ  καλά  διαβαθµισµένη  (κατάλληλη  κοκκοµετρική
διαβάθµιση), καθώς από τη διαβάθµισή της εξαρτάται η ποιότητα και η εµφάνιση
του κονιάµατος. Σε συσκευασία (πλαστικό σάκο) των 25 kg.

6. Τσιµέντο µαύρο: κατάλληλο για την παραγωγή οπλισµένου σκυροδέµατος και

την κατασκευή οικοδοµικών έργων.  Θα πρέπει  να  είναι  καθαρό,  βραδύπηκτο,
πρόσφατης  παραγωγής,  άριστης  ποιότητας,  ανθεκτικό  στα  θειικά  άλατα,  µε
χαµηλή θερµότητα ενυδάτωσης, σταθερή αντοχή και χρώµατος φαιού. Θα είναι
πρόσφατης παραγωγής και θα φέρει Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης CE, δηλ. θα
συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-
1-2000  και  ΕΛΟΤ  ΕΝ  197-2-2000.  Τσιµέντο  µε  ανοµοιόµορφη  κατανοµή
πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο
χέρι)  δεν  θα  γίνεται  αποδεκτό.  Η  µεταφορά  και  παράδοση  του  τσιµέντου  θα
γίνεται σε σφραγισµένους χάρτινους σάκους των 25 kg.

7. Τσιµέντο λευκό: κατάλληλο για τις εφαρµογές σοβά και για όλες τις εφαρµογές

σκυροδέµατος  που  απαιτείται  λευκό  χρώµα,  ανθεκτικό  στα  θειικά  άλατα,  µε
χαµηλή θερµότητα ενυδάτωσης και  σταθερή αντοχή.  Θα έχει  τις  ιδιότητες  και
προδιαγραφές των τσιµέντων Πόρτλαντ και επιπλέον θα είναι λευκού χρώµατος.
Θα είναι πρόσφατης παραγωγής και θα φέρει Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης CE,
δηλ. θα συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ
ΕΝ 197-1-2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2-2000. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή
πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο
χέρι)  δεν θα γίνεται  αποδεκτό.  Από άποψη φυσικών,  χηµικών και  µηχανικών
ιδιοτήτων  το  λευκό  τσιµέντο  πρέπει  να  πληροί  τις  απαιτήσεις  των  ελληνικών
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κανονισµών  για  τσιµέντα  υψηλής  αντοχής.  Η  µεταφορά  και  παράδοση  του
τσιµέντου θα γίνεται σε σφραγισµένους χάρτινους σάκους των 25 kg.

8. Ο ασβέστης σε µορφή πολτού (σβησµένος ασβέστης ή  υδράσβεστος ή υδροξείδιο

του  ασβεστίου  Ca(OH)2) προσδίδει  στο  κονίαµα  συγκολλητικές  ικανότητες,

βελτιώνοντας  την  πρόσφυσή  του  στην  τοιχοποιία.  Θα  είναι  της  καλύτερης
ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, υψηλής εργασιµότητας και
πλαστικότητας,  µε  περιεκτικότητα  οξειδίου  του  ασβεστίου  µαζί  µε  οξείδιο  του
µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%. Η περιεκτικότητα σε νερό πρέπει να είναι ≤70%
και ≥45%. Θα πρέπει να είναι καθαρός, να έχει φωτεινό λευκό χρώµα και να είναι
πολύ καλά σβησµένος. Ο πολτός, που προέρχεται από το σβήσιµο του ασβέστη,
δεν  πρέπει  να  περιέχει  θρόµβους  ή  στερεές  ουσίες,  να  µην  είναι
ουδετεροποιηµένος ή καµένος και να µην περιέχει ξένες ουσίες. Απαγορεύεται η
χρησιµοποίηση πολτού ασβέστη που έχει µετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Θα
πρέπει  να  πληροί  τις  προδιαγραφές  του  προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ  459-1-
2001 «∆οµική  άσβεστος  -  Μέρος  1:  Ορισµοί,  προδιαγραφές  και  κριτήρια
συµµόρφωσης».  

Η µεταφορά και παράδοση του πολτού του ασβέστη θα γίνει σε σφραγισµένους
πλαστικούς  σάκους  των  25  kg,  µε  βαλβίδα.  Οι  συσκευασίες  θα  φέρουν  τη
σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού.

9. Η  µαρµαρόσκονη (µαρµαροκονία)  χρησιµοποιείται  αντί  της  άµµου  για  την

τελευταία  στρώση στο σοβάτισµα. Πρέπει να προέρχεται από καθαρό µάρµαρο,
να  είναι  καλής  ποιότητας,  λευκή,  αµιγής,  απαλλαγµένη  ξένων  ουσιών  και  -
ανάλογα  µε  τον  προορισµό  της  –  λεπτόκοκκη  (τελείως  κονιοποιηµένη)  ή
χονδρόκοκκη (ρύζι) Νο 1-3. Σε καµία περίπτωση όµως δεν θα πρέπει να είναι
πούδρα. Θα είναι επίσης καλά λειοτριµµένη. Η   µεταφορά   και  η  αποθήκευση 
της  στο  εργοτάξιο πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να αποκλείεται η ρύπανση
του υλικού και η µίξη του µε άλλα υλικά. Συσκευασία σε σάκο των 30 kg.

10. Οι  ίνες πολυπροπυλενίου είναι τεχνητές ίνες που αναµιγνύονται στο κονίαµα

οπλίζοντας  το  και  προστατεύοντας  µε  αυτόν  τον  τρόπο  τον  σοβά  από
ρηγµατώσεις και µετέπειτα µερεµέτια. Συσκευασία σε σάκο των 600 gr.

11. Βελτιωτικό  κονιαµάτων  τύπου  Revinex:  γαλακτώδες  υγρό  από  συνθετικές

οικοδοµικές ρητίνες, για βελτίωση των ιδιοτήτων όλων των τύπων κονιαµάτων και
τσιµεντοµιγµάτων  (σκληρυντικό  τσιµέντου).  Χρησιµοποιείται  σε  πολλές
εφαρµογές, όπως π.χ. στη λάσπη κτισίµατος ή στα κονιάµατα τοιχοποιίας, για τη
δηµιουργία στεγανών και ανθεκτικών σε ρωγµές και καταπονήσεις σοβάδων.

12. ∆οµικό πλέγµα οικοδοµής, για χρήση σε µη φέροντα στοιχεία, από χάλυβα µε

χαρακτηριστικά  κατηγορίας Β500Α κατά  ΕΛΟΤ  1421-2  ή  B500C κατά  ΕΛΟΤ
1421-3.  Το  δοµικό  πλέγµα  Τ139  είναι  διαστάσεως  5,00x2,15m,  µε  διάµετρο
συρµάτων Φ4,2mm και αποστάσεις συρµάτων 10x10cm.
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13. Οι  οπτόπλινθοι (τούβλα) θα είναι  διαστάσεων 9  x 12  x 19  cm, διάτρητοι  µε

διαµήκεις  οπές.  Θα  είναι  κατασκευασµένα  από  100%  φυσικό  προϊόν  πηλού,
χωρίς χηµικά πρόσθετα.  Θα έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής,  αντοχή στο χρόνο,
τους σεισµούς και  τις  πυρκαγιές. Επίσης,  θα πρέπει  να  έχουν τις  παρακάτω
ιδιότητες και χαρακτηριστικά:

• Να είναι καλά ψηµένοι, ακέραιοι, σκληροί και όχι εύθρυπτοι, µε οµοιόµορφο 
χρώµα. 
• Το σχήµα όλων των τεµαχίων πρέπει να είναι κανονικό. ∆εν επιτρέπονται 
αποκλίσεις εκτός των προδιαγεγραµµένων ανοχών. Να υπάρχει σταθερότητα του
σχήµατος και των διαστάσεων σε όλα τα τεµάχια. Η κατανοµή των οπών τους να 
είναι οµοιόµορφη.
• Να αναδίδουν µε κρούση καθαρό ήχο.
• Να µην έχουν ρωγµές, σκασίµατα, ραγίσµατα, παραµορφωµένα τεµάχια.
• Να µην περιλαµβάνουν κοµµάτια ασβέστη, µάργα ή άλλα ξένα σώµατα, που 
µπορεί αργότερα να προξενήσουν αποφύλλιση.
• Να είναι πολύ καλά διαµορφωµένοι, µε λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια και ακµές 
καλώς µορφωµένες, χωρίς ελλείψεις. 
• Να είναι ανθεκτικοί στον παγετό.
• Να έχουν µέση αντοχή σε θλίψη > 45 kg/cm2.
Η µεταφορά και η παράδοση τους θα γίνεται σε παλέτες.

14. Οι  τσιµεντόλιθοι θα  είναι  διαστάσεως  39x19  cm µε  πάχος  15  cm.  Οι

τσιµεντόλιθοι  κατασκευάζονται  από  τσιµεντοκονίαµα  που  περιέχει  ένα  µέρος
τσιµέντου  και  4-5  µέρη  χοντρής  άµµου  µε  καλή  κοκκοµετρική  σύνθεση,  µε
προσθήκη κάποιων αδρανών (όπως σκύρα, ψηµένη άργιλος κ.λ.π.). Την τελική
τους  µορφή (ορθογώνιο  παραλληλεπίπεδο),  την παίρνουν  σε ειδικά µεταλλικά
καλούπια, µετά από συµπίεση και δόνηση. Οι τσιµεντόλιθοι είναι διάτρητοι,  µε
οπές ορθογώνιες ή άλλης µορφής. Kατηγοριοποιούνται βάσει του EC 6. Κατά το
δειγµατοληπτικό έλεγχο που θα διεξαχθεί κατά την παράδοση των τεµαχίων στον
χώρο  που  θα  υποδειχθεί,  θα  ελεγχθούν  οι  διαστάσεις  τους  (πάχος,  µήκος  ή
πλάτος),  οι  οποίες θα πρέπει  να βρίσκονται  εντός των ανοχών.  Οποιοδήποτε
τεµάχιο  βρίσκεται  εκτός  των  ανοχών  δεν  θα  γίνεται  αποδεκτό  και  θα
αντικαθίσταται  µε  δαπάνες  του αναδόχου.  Οι  τσιµεντόλιθοι  που  παραδίδονται
πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι
ελεγµένοι και εγκεκριµένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική
ξήρανση  σε  συνθήκες  περιβάλλοντος.  Η  αντοχή  σε  θλίψη  και  η
υδατοαπορροφητικότητα  των τσιµεντόλιθων  προσδιορίζονται  µε  δοκιµές  βάσει
του ΕΝ 772 και του  ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εµφάνιση
(ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί µε τις ίδιες διαδικασίες. Η µεταφορά και η
παράδοση τους θα γίνεται σε παλέτες.

15. Τα ανόργανα δοµικά στοιχεία τύπου YTONG ή ALFA BLOK από κυψελωτό ή

πορώδες  µπετόν  (Autoclaved Aerated Concrete Blocks),  έχουν  σταθερές
διαστάσεις  µήκους  (0,60  m)  και  ύψους  (0,25  m)  και  µεταβλητό  πάχος,  που
κυµαίνεται από 0,05 έως 0,25  m µε βήµα των 2,5cm. Πρόκειται για δοµικά υλικά
µε  πολυάριθµες  ιδιότητες, που  χρησιµοποιούνται  σαν  υλικά  χτισίµατος
εσωτερικής  και  εξωτερικής  τοιχοποιίας,  σε  οποιασδήποτε  µορφής  οικοδοµικά
έργα,  είτε  για  πληρωτική  τοιχοποιία,  είτε  για  φέρουσα  τοιχοποιϊα  (έως  δύο
ορόφους).  Παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τα συµβατικά
υλικά τοιχοποιίας, χάρη στην υψηλή τεχνολογία κατασκευής τους και τα ανώτερα
χαρακτηριστικά τους. Το κτίσιµο µε αυτά γίνεται  εύκολα και γρήγορα και αυτό
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οφείλεται στο γεγονός ότι το υλικό τους είναι ελαφρύ, έχει ακριβείς διαστάσεις,
κόβεται και επεξεργάζεται πολύ εύκολα. Είναι φυσικά προϊόντα, φιλικά προς το
περιβάλλον,  που  αποτελούνται  από  χαλαζιακή  άµµο,  τσιµέντο,  υδράσβεστο,
γύψο και νερό. Υποβάλλονται σε υδροθερµική κατεργασία, αποκτώντας έτσι την
πορώδη δοµή,  που τους  προσφέρει  χαµηλό ειδικό  βάρος.  ∆ιαθέτουν  άριστες
ιδιότητες  θερµοµόνωσης, πυραντοχής και  αντισεισµικής συµπεριφοράς,  καθώς
και  εξαιρετικά  εύκολη,  γρήγορη  και  οικονοµική  χρήση,  αποτελώντας  την  πιο
αποδοτική και τεχνολογικά προοδευτική λύση κτισίµατος τοιχοποιίας. Θα πρέπει
να ακολουθούν το γερµανικό τεχνικό πρότυπο DIN 4165 και να φέρουν σήµανση
CE σύµφωνα µε το εναρµονισµένο πρότυπο EN 771-4.

16. Η  κόλλα για  ποροµπετόν,  είναι  συνδετική  δοµική  κονία,  κατάλληλη  για  τη

συγκόλληση  των  δοµικών  στοιχείων  τύπου  YTONG ή ALFA BLOK.  Περιέχει
τσιµέντο, χαλαζιακή άµµο και πρόσµικτα. Η χρήση της είναι υποχρεωτική όταν το
κτίσιµο της τοιχοποιίας γίνεται µε YTONG ή ALFA BLOK. Λόγω του ότι παράγεται
από χαλαζιακή άµµο προσφέρει µεγάλες αντοχές στην τοιχοποιία. Συσκευασία σε
σακί των 25kg.

17. Κράσπεδα ενός  µέτρου  µήκους,  προκατασκευασµένα,  συµπαγή,  από

σκυρόδεµα Β 225, διατοµής 15/30 µε απότµηση της εσωτερικής ακµής µήκους 8
εκ., µε πρόσµιξη λευκού τσιµέντου ώστε η επιφάνεια τους να είναι λεία, φαιού
ανοικτού  χρώµατος  και  τελείως  οµαλή.  Κατά  τα  λοιπά  θα  ανταποκρίνονται
πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1340:2003 -   ΕΝ 1340:2003 /  AC:
2006 «Κράσπεδα από σκυρόδεµα» και θα φέρουν σήµανση  CE.  Η παράδοση
τους θα γίνεται σε παλέτες.

18. Οι κυβόλιθοι είναι προϊόντα τσιµέντου που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή

δαπέδων  εξωτερικών  χώρων.  ∆ιατίθενται  σε  µεγάλη  ποικιλία  σχεδίων  και
χρωµάτων. Θα  ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ  1338:2003  (ΕΝ1338:2003,  ΕΝ1338:  2003/AC:  2006)  «Κυβόλιθοι  από
σκυρόδεµα− Απαιτήσεις  και  µέθοδοι  δοκιµής»,  όπως τροποποιείται  και  ισχύει
κάθε φορά.

19. Πλάκες  πεζοδροµίου (τσιµεντόπλακες):  τσιµεντένιες  πλάκες  βαριάς

κυκλοφορίας,  από  λευκό  τσιµέντο,  πρώτης  ποιότητας.  Θα  έχουν  ακρίβεια
διαστάσεων, ορθές γωνίες και θα είναι απόλυτα στεγανές. Η κάτω επιφάνεια τους
θα είναι αδρή, για καλύτερη πρόσφυση του κονιάµατος τοποθέτησης. Η πάνω
επιφάνεια  τους θα είναι  άγρια για να µη γλιστράνε.  Θα προσφέρουν απόλυτη
ασφάλεια στις  χαµηλές θερµοκρασίες,  θα έχουν υψηλή αντοχή στις  τριβές και
µεγάλη διάρκεια ζωής. Επίσης, δεν θα είναι πρόσφατης κατασκευής για να µην
υποστούν συστολή κατά τη διάρκεια της παραπέρα σκλήρυνσης τους.  ∆εν θα
περιέχουν προσµίξεις αµιάντου.  Θα πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου
ΕΛΟΤ  ΕΝ  1339:2003  (ΕΝ  1339:  2003,  ΕΝ  1339:  2003/AC:  2006)  «Πλάκες
πεζοδροµίου  από  σκυρόδεµα  −  Απαιτήσεις  και  µέθοδοι  δοκιµής»,  όπως
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Θα συγκολλούνται µε κονίαµα, σύµφωνα µε
την Π.Τ.Π. Τ87. Η παράδοση τους θα γίνεται σε παλέτες

Για κάθε τύπο πλακών πεζοδροµίου θα ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές:
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• Τσιµεντένιες πλάκες πεζοδροµίου από λευκό τσιµέντο, διαστάσεων 0,40x0,40
m και πάχους 4 cm, µε τις εξής προδιαγραφές: 1) Η τάση θραύσεως θα είναι
τουλάχιστον 50 kgr/cm2, 2) H φθορά τους σε τριβή θα είναι µικρότερη των 500
gr, 3)  H υδαταπορρόφηση τους, µετά από εµβάπτιση για 24 ώρες, θα είναι
µικρότερη του 4,5% και µετά από εµβάπτιση 10 λεπτών θα είναι µικρότερη του
2%, 4) Το χρώµα τους θα είναι λευκό και η επιφάνεια τους λεία. Η παράδοση
θα γίνεται σε παλέτες.

• Βοτσαλόπλακες διαστάσεων 0,40x0,40  m (βότσαλο µεσαίο),  χρώµατος γκρι
µε προδιαγραφές: α) Η τάση θραύσεως τους θα είναι τουλάχιστον 50 kgr/cm2,
β)  Η  φθορά  τους  σε  τριβή  θα  είναι  µικρότερη  των  400  gr,  γ)  H
υδαταπορρόφησή τους, µετά από εµβάπτιση για 24 ώρες, θα είναι µικρότερη
του 4,5% και µετά από εµβάπτιση 10 λεπτών θα είναι µικρότερη του 2%.

• Τσιµεντόπλακες µε ριγέ ραβδώσεις, διαστάσεων 0,40x0,40 m, χρώµατος γκρι
ή έγχρωµες µε τις  εξής προδιαγραφές:  α)  Η τάση θραύσεως τους θα είναι
τουλάχιστον 50 kgr/cm2, β) Η φθορά τους σε τριβή θα είναι µικρότερη των 400
gr, γ)  H υδαταπορρόφησή τους, µετά από εµβάπτιση για 24 ώρες, θα είναι
µικρότερη του 4,5% και µετά από εµβάπτιση 10 λεπτών θα είναι µικρότερη του
2%.

• Τσιµεντένιες πλάκες πεζοδροµίου από λευκό τσιµέντο, διαστάσεων 0,50x0,50
m και πάχους 5 cm, µε τις εξής προδιαγραφές: 1) Η τάση θραύσεως θα είναι
τουλάχιστον 50 kgr/cm2, 2) H φθορά τους σε τριβή θα είναι µικρότερη των 500
gr, 3)  H υδαταπορρόφηση τους, µετά από εµβάπτιση για 24 ώρες, θα είναι
µικρότερη του 4,5% και µετά από εµβάπτιση 10 λεπτών θα είναι µικρότερη του
2%, 4) Το χρώµα τους θα είναι λευκό και η επιφάνεια τους λεία. Η παράδοση
θα γίνεται σε παλέτες.

20. Τα πλακίδια πορσελάνης θα παρουσιάζουν τις κάτωθι γενικές ιδιότητες: θα είναι

κατασκευασµένα από οµοιογενή ύλη, θα είναι σκληρά, δεν θα έχουν στη µάζα
τους χώµατα, άλατα ή άλλες ξένες επιβλαβείς ουσίες. Θα είναι οµοιόµορφα, καλά
ψηµένα,  οµοιόµορφα  χρωµατισµένα,  χωρίς  σκασίµατα,  φυσαλίδες  ή  άλλα
ελαττώµατα. Οι ακµές τους θα είναι ακέραιες και απόλυτα ορθογωνισµένες µε
ακρίβεια διαστάσεων. Ειδικά τα πλακίδια δαπέδου πρέπει να είναι αντιολισθηρά,
υψηλής µηχανικής αντοχής, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας, να έχουν υψηλή
σκληρότητα επιφανείας και αντοχή στα οξέα, τα αλκαλικά, το ψύχος κ.λ.π.

ΟΜΑ∆Α Β

Το  έτοιµο σκυρόδεµα (κατηγορίας  C16/20 ή  C20/25) θα χρησιµοποιηθεί  για την
κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων πεζοδροµίων, οδοστρωµάτων κ.λ.π. Θα πληροί τις
προδιαγραφές  των  υπό  προµήθεια  κατηγοριών,  µε  υλικά  παρασκευής,  σύνθεση
σκυροδέµατος,  ανάµιξη,  µεταφορά  κ.λ.π.,  σύµφωνα µε  τους  όρους  του  ισχύοντα
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
Ο παραγωγός υποχρεούται να προσκοµίζει κάθε φορά δελτίο παράδοσης, που στην
περίπτωση του ετοίµου σκυροδέµατος είναι αναλυτικό και αναφέρεται υποχρεωτικά
στη δήλωση συµµόρφωσης του παραγωγού.  Ο ∆ήµος µπορεί  να  ζητήσει  επίσης
πρόσθετα στοιχεία σχετικά µε: 

• τους τύπους και τις ποσότητες των τσιµέντων, αδρανών, προσθέτων που έχουν
χρησιµοποιηθεί 
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• την σχέση νερού / τσιµέντο 
• την ανάπτυξης των αντοχών 
• την προέλευση των συστατικών

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται και η µεταφορά του σκυροδέµατος επί τόπου του
έργου.

Κηφισιά, 11/7/2017

Η συντάξασα

Πηνελόπη ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ

Πολιτικός  Μηχανικός

Κηφισιά, 11/7/2017

Ελέγχθηκε

Ο Αναπληρώτρια Προϊσταµένη
του Τµήµατος

Προγραµµατισµού & Μελετών

Βασιλική ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πολιτικός  Μηχανικός

Κηφισιά, 11/7/2017

Θεωρήθηκε 

H Προϊσταµένη της ∆/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / Β’

Σελίδα 46 από 67





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   28/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
CPV: 44111000-1 (Οικοδοµικά υλικά)

CPV  : 44114100-3 (Έτοιµο σκυρόδεµα)

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ - ΟΜΑ∆Α Α

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
Μον.
Μετρ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

Μονάδος
(ευρώ)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

(ευρώ)

 ΟΜΑ∆Α Α     

1 Αµµοχάλικο 3Α m3 347

2 Άµµος µπετόν (0-4 mm) m3 200

3 Γαρµπίλι (8-16 mm) m3 200

4 Χαλίκι (16-30 mm) m3 200

5
Άµµος µπετόν (0-4mm) σε big bag (sling
0,85 m3)

τεµ.
10

6
Γαρµπίλι (8-16mm) σε big bag (sling 0,85
m3)

τεµ.
10

7
Χαλίκι (16-30 mm) σε big bag (sling 0,85
m3)

τεµ.
10

8
Άµµος µπετόν (0-4mm), σε πλστικό σάκο
των 30 kg

τεµ.
100

9 Γαρµπίλι (8-16mm), σε σάκο των 30 kg τεµ. 400

10 Χαλίκι (16-30mm), σε σάκο των 30 kg τεµ. 400

11 Άµµος ποταµίσια, σε σάκο των 25 kg τεµ. 100

12 Τσιµέντο µαύρο, σε σάκο των 25 kg τεµ. 750

13 Τσιµέντο λευκό, σε σάκο των 25 kg τεµ. 30

14
Ασβέστης  σε  µορφή  πολτού,  σε  σάκο
των 25 kg

τεµ.
180

15
Μαρµαρόσκονη "ρυζάκι", σε σάκο των 30
kg

τεµ.
40

16
Ίνες πολυπροπυλενίου, σε σάκο των 600
gr

τεµ.
40
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17
Βελτιωτικό  κονιαµάτων  τύπου  Revinex,
σε δοχείο των 18 kg

τεµ.
8

18
∆οµικό πλέγµα οικοδοµής από χάλυβα,
Τ139

τεµ.
50

19
Οπτόπλιθνος  (τούβλo)  διαστάσεως
9x12x19 cm

τεµ.
397

20 Τσιµεντόλιθος τεµ. 100

21
∆οµικό στοιχείο τύπου  YTONG ή  ALFA
BLOK,  διαστάσεως  0,60  m (µήκος)  x
0,25 m (ύψος) x 0,10 m (πάχος)

τεµ.
30

22

∆οµικό στοιχείο κυψελωτού ή πορώδους
µπετόν,  τύπου  ALFA BLOK ή  YTONG,
διαστάσεως  0,60  m (µήκος)  x 0,25  m
(ύψος) x 0,20 m (πάχος)

τεµ.

30

23
Κόλλα  (δοµική  κονία)  για  ποροµπετόν,
σε σακί των 25kg

τεµ.
3

24
Κράσπεδο  πρόχυτο  κήπου,  διαστάσεως
100x22x5 cm

τεµ.
20

25
Κράσπεδο  πρόχυτο  πεζοδροµίου
100x15x30 cm

τεµ.
100

26
Κυβόλιθος  σχήµατος  ορθογώνιου
παραλληλόγραµµου, µεγάλης διάστασης
10x20x16 cm, φυσικού χρώµατος γκρι

τεµ.
300

27
Κυβόλιθος  σχήµατος  ορθογώνιου
παραλληλόγραµµου,  µικρής  διάστασης
10x20x6 cm, φυσικού χρώµατος γκρι

τεµ.
300

28
Κυβόλιθος  σχήµατος  ορθογώνιου
παραλληλόγραµµου,  µικρής  διάστασης
10x20x6 cm, έγχρωµος

τεµ.
450

29
Πλάκα  πεζοδροµίου  40x40  x 4 cm
(πάχος), λευκή λεία

τεµ.
950

30
Πλάκα  πεζοδροµίου  40x40  x 4  cm
(πάχος), χρωµατιστή λεία 

τεµ.
100

31
Πλάκα  πεζοδροµίου  40x40  x 4  cm
(πάχος), βότσαλο

τεµ.
342

32
Πλάκα  πεζοδροµίου  40x40  x 4  cm
(πάχος), µε σχέδιο

τεµ.
350

33
Πλάκα  πεζοδροµίου  50x50  x 5  cm
(πάχος), λευκή λεία

τεµ.
50

34
Πλάκα  πεζοδροµίου  50x50  x 5  cm
(πάχος), µε σχέδιο

τεµ.
40

35 Κεραµίδι ρωµαϊκού τύπου τεµ. 50

36
Κόλλα πλακιδίων, σε συσκευασία των 25
kg

τεµ.
15
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37
Πλακίδιo πορσελάνης  έγχρωµo,
διαστάσεως 10x10cm

m2
10

38 Σωλήνα πλαστική Φ100 m 30

39 Υδρορροή πλαστική 6x10 cm m 20

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ A

Φ.Π.Α. 24%

 ΣΥΝΟΛΟ A
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   28/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
CPV: 44111000-1 (Οικοδοµικά υλικά)

CPV  : 44114100-3 (Έτοιµο σκυρόδεµα)

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ – ΟΜΑ∆Α Β

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
Μον.
Μετρ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

Μονάδος
(ευρώ)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

(ευρώ)

 ΟΜΑ∆Α Β     

40 Έτοιµο σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20 m3 20

41 Έτοιµο σκυρόδεµα κατηγορίας C 20/25 m3 60

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ B

Φ.Π.Α. 24%

  ΣΥΝΟΛΟ B

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+B)

Ο Προσφέρων

bbbbbbbb.b
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV –  ΤΕΥ∆  –  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη

διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε  εθνικό επίπεδο,  με τις  οποίες  είναι  δυνατή η

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα

φορέα (αφ)

- Ονομασία: [Δήμος Κηφισιάς ]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6149]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δημόπουλος Παναγιώτης]

- Τηλέφωνο: [213-2007105-08-26-85]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [dimopoulos@kifissia.gr]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.kifissia.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

CPV): 

CPV: 44111000-1 (Οικοδοµικά υλικά)

CPV: 44114100-3 (Έτοιµο σκυρόδεµα)

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ ]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Αρ.

Πρωτ. 35874/20-7-2017  

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΤΕΥΔ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης

του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον

εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον

απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή

ή μεσαία επιχείρησηiii;

Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽

αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο

οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο

εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iv ή

προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο

πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης

απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των

εργαζομένων με αναπηρία  ή  μειονεκτούντων

εργαζομένων;

Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια

κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με

αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων

ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει

ισοδύναμο πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου

απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος

μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V κατά

περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η

πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
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αναφέρετε:

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία

βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,

κατά περίπτωση,  την κατάταξη στον επίσημο

κατάλογοv:

δ)  Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις

πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος    IV  ,

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ

εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών

κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να

παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη

δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον

αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

δωρεάν;

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από

κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού

φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία

(επικεφαλής,  υπεύθυνος  για  συγκεκριμένα

καθήκοντα …):

β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς

φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή

των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

Σελίδα 53 από 67





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων

που  είναι  αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,

την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις

ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων

προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια

επιλογής που καθορίζονται  στο μέρος  IV και

στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι,  επισυνάψτε  χωριστό  έντυπο  ΤΕΥΔ  με  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για

κάθε ένα  από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από

τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε

όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες

συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή

του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι  σχετικές  για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται  ο

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους

υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των

προτεινόμενων υπεργολάβων και  το  ποσοστό

της σύμβασης που θα αναλάβουν: 

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες

(κατ'  εφαρμογή  του  άρθρου  131  παρ.  5  ή  εφόσον  ο  προσφέρων  /  υποψήφιος

οικονομικός  φορέας   προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή υπεργολαβίας

τμήμα της  σύμβασης που υπερβαίνει  το  ποσοστό του 30% της  συνολικής  αξίας  της

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των πληροφοριών  που

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

21. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

22. δωροδοκίαx,xi·

23. απάτηxii·

24. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii·

25. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv·

26. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση

εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπουxvi το  οποίο  είναι

μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή

εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου

σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που

παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί

πριν  από  πέντε  έτη  κατά το  μέγιστο  ή  στην

οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6

αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της

καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην

καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xix
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Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να

αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την

ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που

λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες

τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την

πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και

δεσμευτική;

-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή

έκδοσης απόφασης

-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,

εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό

παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,

αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς

του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και

εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε

οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες

καταστάσειςxxvi :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή

από το δικαστήριο, ή

ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού

συμβιβασμού, ή 

στ)  αναστολή  επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, ή 

ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση

προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

-  Διευκρινίστε τους λόγους για  τους οποίους

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των

μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της

επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές

αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
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[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της

σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονοµικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές

στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην

προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της

σύμβασηςxxx;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή

επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxi κατά  την

εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο

προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,

προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα

φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης

παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την

πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες

κυρώσεις; 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να

επιβεβαιώσει ότι:

α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών

που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της

απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

[] Ναι [] Όχι
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς

καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που

απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με

αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης

αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του

αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει

εμπιστευτικές  πληροφορίες που ενδέχεται να

του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη

διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ

αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που

ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την

επιλογή ή την ανάθεση; 
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Μέρος   IV  : Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια

επιλογής  έχουν  προσδιοριστεί  από την αναθέτουσα αρχή ή  τον αναθέτοντα φορέα στη

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην

διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος

εγκατάστασήςxxxii; του:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική

διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που  αναφέρονται  στη

διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις

και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της

σύμβασης:

[……]

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να

αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή

υπεργολαβίαςxxxiii το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.

ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα

με  τα  μέρη  Ι  –  IV ανωτέρω  είναι  ακριβή  και  ορθά  και  ότι  έχω  πλήρη  επίγνωση  των

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε θέση,  κατόπιν αιτήματος και

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών

εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα αρχή ή  ο αναθέτων φορέας  έχει  τη δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά

δικαιολογητικά  απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxv.

β)  η  αναθέτουσα αρχή ή  ο  αναθέτων φορέας  έχουν  ήδη στην  κατοχή τους  τα  σχετικά

έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω

υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...  [προσδιορισμός της

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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iΣε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα

αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς

σκοπούς. 

Πολύ  μικρή επιχείρηση: επιχείρηση  η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας ο

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΈχει  δηλαδή  ως κύριο σκοπό την κοινωνική και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων με αναπηρία  ή  μειονεκτούντων

ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με

τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν

ωστόσο  να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο  εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή τις

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiΌπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiiΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση

της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης

Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη

νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης

Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της

15.4.2011,  σ.  1)  η  οποία ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το ν.  4198/2013  (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη  και





καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών

εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον  Διευθύνοντα

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός  φορέας  που έχει  αποκλειστεί  με τελεσίδικη  απόφαση  από τη συμμετοχή  σε διαδικασία  σύναψης

σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι

υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά

ποσά των φόρων ή των εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.

xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiiiΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xxxivΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxvΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην

αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 




