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ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ (ΓΗΔΘΝΟΤ) 

ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΗΧΝ (3) ΚΑΗΝΟΤΡΗΧΝ ΚΑΠΣΗΚΧΝ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ  

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΔΛΣΑ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

Α.Σηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ.  19/Α/1995). 

2. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σνπ N. 3463/2006 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ 114/Α’/2006). 

4. Σνπ Ν. 4270/2017 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

5. Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α’/2010) θαη ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 278. 

6. Σνπ Ν. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» (ΦΔΚ 

173/Α’/2010) κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν. 4412/2016. 

7. Σνπ Ν. 4129/2016 (ΦΔΚ 52/Α’) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην» 

8. Σνπ Ν. 4155/2013 ( ΦΔΚ 120/Α') «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 

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

λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξφγξακκα δηαχγεηα» (ΦΔΚ Α΄112/13.7.2010) θαη ηελ αξ. πξση. 
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ΓΗΚΠΟ/Φ.8/νηθ.16752/22-7-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο 

θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο». 

10. Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α΄107) πεξί «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο».  

11. Σεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 

12. Σεο ππ’ αξηζκ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400 Β) ΚΤΑ «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ» 

13. Σεο Τ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) Δγθχθιηνο κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα 

ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 

14. Σεο Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απφθαζεο Τπ. Οηθνλνκίαο Αλη. & Ναπηηιίαο 

γηα ηα φξηα ησλ δηαγσληζκψλ. 

15. Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) 

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

16. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/ 26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-

Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

17. Σνπ άξ.5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ.11389/1993 (ΦΔΚ 185/Β’) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ. 

18. Σνπ Ν.3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηνλ 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

19. Σνπ Ν.3469/2006 (ΦΔΚ 131/Α’) «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

20. Σνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ 248/Α’) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο» 

21. Σνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α’) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

22. Σνπ Ν.2121/1993 (ΦΔΚ 25/Α’) «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα» 

23. Σνπ Π.Γ. 28/2015 (ΦΔΚ 34/Α’) Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» 

24. Σνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Α’ 18/2013) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ λ. 4093/ 2012, θχξσζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

25. Σνπ Π.Γ. 80/16 «Αλάιεςε Τπνρξέσζεο απφ Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145/Α/05.08.2016) 

26. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, 

εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε 

θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ 

 

Β. Σελ ππ’ αξίζκ. 159/2016 απφθαζε ηνπ Γ.. πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνηηθήο 

πξνκήζεηαο. 

Γ.  Σελ ππ’ αξηζ.  25/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ 

Ν.4412/2016 
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Γ. Σελ ππ’ αξηζ. 256/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 6ΧΠΧ9Η-8ΛΦ) κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ν ηξφπνο εθηέιεζεο, δηαηέζεθε ε πίζησζε  θαη ζπγθξνηήζεθε ε 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ε νπνία έιαβε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο 

ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζην Π ηνπ Γήκνπ Γέιηα α/α 800/26-05-2016 

Δ. Σελ ππ’ αξηζ. 008/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΧΜΘΠΧ9Η-ΑΓ5) 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε θαη ςεθίζηεθε ε δηάζεζε ηεο πίζησζεο  ηεο ζπλερηδφκελεο 

πξνκήζεηαο γηα ην 2017 θαη ε νπνία έιαβε κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία θαη ζην Π ηνπ Γήκνπ Γέιηα α/α 134/18-01-2017 

Σ. Σελ ππ’ αξηζκ. 37/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:78Γ1Χ9Η-2Ν6) κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

Γεκφζην Αλνηθηφ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ άλσ ησλ νξίσλ (δηεζλή) γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΣΡΗΧΝ (3) ΚΑΗΝΟΤΡΗΧΝ ΚΑΠΣΗΚΧΝ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ Γέιηα πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00€ κε ην Φ.Π.Α. 24% θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα 

ησλ πξνο πξνκήζεηα πνιπκεραλεκάησλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί 

απφ ίδηα έζνδα-Αληαπνδνηηθά/Σέιε θαζαξηφηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

Κ.Α.Δ 02.20.7131.001 πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017 θαη εθ’ φζνλ 

ηα είδε δελ παξαιεθζνχλ εληφο ηνπ 2017 ζα πξνβιεθζεί θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2018. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

ΣΜΖΜΑ Α’  

Πεξηγξαθή είδνπο 
θαπηηθό πνιπκεράλεκα κε ηέζζεξα (4) όκνηα 
ειαζηηθά 

Πνζφηεηα 
1 

Μνλάδα κέηξεζεο 
Σεκ. 

Πξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε 

Καζαξή αμία: 80.645,16 €  
ΦΠΑ 24%:     19.354,84 € 
χλνιν:        100.000,00 € 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 

CPV 43200000-5   

ΣΜΖΜΑ Β’ 
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Πεξηγξαθή είδνπο 
θαπηηθό πνιπκεράλεκα κε αλόκνηα ειαζηηθά 
(εκπξόο-πίζσ) 

Πνζφηεηα 
2 

Μνλάδα κέηξεζεο 
Σεκ. 

Πξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε 

Καζαξή αμία: 161.290,32 €  
ΦΠΑ 24%:       38.709,68 € 
χλνιν:         200.000,00 € 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 

CPV 43200000-5   

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ο.Σ.Α., απνηειεί κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή θαη αλήθεη ζηελ 

Γεληθή Κπβέξλεζε (ππνηνκέαο ΟΣΑ), κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηηο Γεληθέο Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε  θαη αλαιπηηθά ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο:  

Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Β.ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ                                                 

Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ- ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Δ.ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΠΛΖΡΧΜΖ 

Σ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ε. ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

 

Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Α.1. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Οη απφ 10/02/2017 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ  ηεο πξνκήζεηαο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο. 

 

Α.2. Σόπνο θαη ρξόλνο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ 

ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.

gr, 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 

03-04-2017 

03-04-2017 

8:00 π.κ. 

25-04-2017 

17:00 κ.κ. 

 

Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Έλσζεο 16-03-

2017 
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Παξέρεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Γέιηα (www.dimosdelta.gr), θαζψο θαη κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ (Α/Α ζπζηήκαηνο  39597) 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

Μεηά ηην παρέλεσζη ηης καηαληκηικής ημερομηνίας και ώρας δεν σπάρτει η 

δσναηόηηηα σποβολής προζθοράς ζηο ύζηημα. 

ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ν Γήκνο ζα ξπζκίζεη ηα ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηνπ. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Ν.4412/16 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-

2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)».  

Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά 

γηα έλα ή πεξηζζφηεξα Σκήκαηα (Α’, Β’) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά γηα ην 

ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηνπ θάζε Σκήκαηνο. 

 

Α.3. Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ 

Δθ’ φζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν 

έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ 

εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ 

ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) 

θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν 

είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη.  

 

A.4. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο – Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο – Απνθιεηζκόο 

ππνςεθίσλ 

Α.4.1. Γεθηνί ζην Γηαγσληζκφ 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο 

θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

http://www.dimosdelta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα αζθνύλ ζπζηεκαηηθά εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ 

επάγγεικα, ζρεηηθφ κε ηελ πξνθεξπρζείζα πξνκήζεηα, ψζηε λα παξέρνπλ ηηο εγγπήζεηο 

γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ, δηαθνξεηηθά 

απνθιείνληαη. 

 

Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί παξαπάλσ απφ κία εηαηξίεο ζην δηαγσληζκφ. 

 

Α.4.2. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη 

λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. -

Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία 

εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3.2 έσο 3.4 ηεο  Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζκ. 

Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)»: 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ 

ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, 

εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη 

νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT 

ΗdentificationNumber) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ 

θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε 

εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη 

ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γ.Γ.Δ. απνζηέιινληαο: 

- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην 

Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 

κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία. 

 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ 

ηνπ πζηήκαηνο. 

 

Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, 
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ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο 

πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 

Α.4.3. Απνθιεηζκφο ππνςεθίσλ 

Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα δελ γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ θαη απνθιείνληαη 

ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο εθ’ φζνλ: 

1. Δηο βάξνο ηνπο ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

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

απφθαζεο – πιαίζην 2008/841/_ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/_ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 

2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L192 ηεο 

31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

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

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 

48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ)ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/_ΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 

164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (EE L309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

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

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

2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/629/_ΔΤ ηνπ   πκβνπιίνπ (EE L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215). 

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

εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Οη αλσηέξσ ιφγνη απνθιεηζκνχ αθνξνχλ ηδίσο: 

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

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), θαη ΗΚΔ ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη 

φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Σεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ 
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αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

4. πληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 ε 

νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

5. Έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. 

6. Έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ή δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

7. Έρνπλ επηρεηξήζεη λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα 

παξάζρνπλ εμ’ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

8. Έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλα 

δηαπηζηψζεθε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

9. Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). Σν παξφλ παχεη λα 

εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο πνπ νθείιεη, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

10. Έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπο ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

11. Έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

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

δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/2016. 

Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. 

 

Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο κε ηελ  επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Α.5. Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
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α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

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

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

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 

θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

Β. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΓΗΚΑΗΟΛΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Β 1. Κξηηήξηα Δπηινγήο 

Με ζθνπφ ηε δηαπίζησζε, 

α) ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

β) ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

γ) ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηίζεληαη ηα θάησζη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

- Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' 

ηνπ Ν.4412/2016 

- Δηδηθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ. Με ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη 

δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη θαηά έθαζηε εθ ησλ  ηειεπηαίσλ 

ηξηψλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θχθιν εξγαζηψλ ζηνλ 

ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο χςνπο 

ηνπιάρηζηνλ €600.000,00 (ην δηπιάζην ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο). ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά αθνξά ζε έλα εθ ησλ δχν ηκεκάησλ (Α’ ή Β’) ε 

ειάρηζηε απαίηεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην δηπιάζην ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο έθαζηνπ ηκήκαηνο. 

- Με ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε φηη  δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο λα έρνπλ 

παξαδψζεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ δηπιάζην αξηζκφ αλάινγσλ πνιπκεραλεκάησλ 

εηεζίσο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά αθνξά ζε έλα εθ ησλ δχν ηκεκάησλ 

(Α’ ή Β’) ε ειάρηζηε απαίηεζε ησλ παξαδφζεσλ αλέξρεηαη ζην δηπιάζην ηνπ  

αξηζκνχ ησλ νρεκάησλ έθαζηνπ ηκήκαηνο 

- Με ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο 

αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε 

ζχκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζνπλ ζην Γήκν: 

i. ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ  

ii. ηελ χπαξμε θαη ηνλ αξηζκφ θηλεηψλ ζπλεξγείσλ, θαζψο θαη ηηο απνζήθεο 
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αληαιιαθηηθψλ 

iii. Καηάζηαζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ ηνπ πξνκεζεπηή ε νπνία 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εμνπζηνδνηεκέλν 

ζπλεξγείν εληφο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. 

iv. ε Τπεχζπλε δήισζε, ζα δειψλεηαη φηη,  ν πξνκεζεπηήο  δηαζέηεη 

πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο – επηζθεπψλ, φπσο θαη δηθφ ηνπ ή 

εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν επηζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, 

πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηε ζρεηηθή άδεηα ή ην λφκηκν  απνδεηθηηθφ. 

- Πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο ππεξεζίεο, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηήξεζε νξηζκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ ή πξνηχπσλ ησλ πξντφλησλ (ISO ή ηζνδχλακν). 

- Πξέπεη ππνρξεσηηθά ηφζν ν πξνκεζεπηήο φζν θαη ν θαηαζθεπαζηήο  λα 

ιεηηνπξγνχλ κε δηαδηθαζίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001:2008 ή ηζνδχλακν. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο νιηθά ή κεξηθά ηνπ 

ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, απηά ζα γίλνπλ απνδεθηά θαη απφ ηνλ επίζεκν αληηπξφζσπν ή 

εηζαγσγέα ηνπ νρήκαηνο ζηελ Διιάδα. 

Σα παξαπάλσ αλαθεξφκελα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο πιεξνί ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, θαη δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζή επηπιένλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξά».  

Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θαη ηα ινηπά απνδεηθηηθά, σο 

απφδεημε ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ζα πξνζθνκηζηνχλ κόλν απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

, λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ 

ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

 

Β 2. Απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο – Γηεπθξηλίζεηο 

1) Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία 

εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα 

αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ.  

2) Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 
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απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

πξνζθνξάο.  

3) Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.   

 

Β3. Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο - Αληηπξνζθνξέο 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ δε 

ιακβάλνληαη ππφςε. Δάλ νη θχξηεο θαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή ιχζεηο δελ 

θαηνλνκάδνληαη ξεηά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, δε ιακβάλεηαη ππφςε θακία απφ απηέο. 

 

Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο 

απαξάδεθηεο.   

  

Β4. Σηκή πξνζθνξάο 

Με ηελ πξνζθνξά ε ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 

σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζην Γήκν, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ θαη ζα είλαη ζηαζεξή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

Με πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζε 

Δπξψ αξηζκεηηθψο αλά ηεκάρην, θαζψο ε πξνζθεξφκελε ηηκή αξηζκεηηθψο γηα ην ζχλνιν 

ηνπ ΣΜΖΜΑΣΟ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 

Γίλνληαη δεθηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 

 

Β5. Τπνβνιή πξνζθνξώλ 

Β 5.1 Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/16, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 

37 θαη ζηελ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

 

Β 5.2 Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» 

θαη 

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

[*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ] 
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Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε 

ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ 

έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

Β 5.3 Σξόπνο ύληαμεο ησλ Πξνζθνξώλ 

- Πεξηερόκελν (ππν)θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» νη 

πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α’/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) 

ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, ηελ  εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν 

πεξηιακβάλνληαη: 

Β 6.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

α) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 

72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζην άξζξν  B6 ηεο παξνχζαο. 

β) Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 

3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 

δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 

επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 γηα ηηο νπνίεο νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ (άξζξν Α 4.3 ηεο 

παξνχζεο), 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

75 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν Β1 ηεο παξνχζεο. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 78 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηελ παξάγξαθν Β1 ηεο παξνχζεο, ην ΔΔΔ πεξηέρεη επίζεο 

ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο απηνχο. 

Σν ΔΔΔ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή (eEEE). Το eΕΕΕΣ είναι η 

ηλεκηρονική έκδοζη ηης παραπάνω σπεύθσνης δήλωζης, ποσ παρέτεηαι ζηο διαδίκησο 

από ηην Εσρωπαϊκή Επιηροπή ζηο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ) 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην 

πξφηππν ΔΔΔ φπσο απηφ έρεη νξηζηεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

ζρεηηθφ παξάξηεκα ην νπνίν απνηειεί αλαπφζηαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, ζε κνξθή pdf 

(Απνθ.Π1/2390/13) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 73 ηνπ 

Ν.4412/16 θαη ηελ δηαθήξπμε. 

Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ eΔΔΔ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν απφ ην Γήκν Γέιηα επηθνπξηθφ αξρείν 

XML (ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί σο ζπλεκκέλν αξρείν ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ ζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΖΓΖ), πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ 

ηεο ΔΔ θαη λα παξάμνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ PDF, ην νπνίν θαη 

απνζεθεχνπλ, αξρηθά, ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ: 

 λα «θαηεβάζνπλ» θαη λα απνζεθεχζνπλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπο ππνινγηζηή ην 

ζπλεκκέλν αξρείν κε ηελ νλνκαζία «espd-request.xml» 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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 ζηε ζπλέρεηα λα κεηαβνχλ ζηνλ ζχλδεζκν    

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el θαη ζηελ επηινγή «Δηζαγσγή ΔΔΔ» 

λα θάλνπλ ηειεθφξησζε ηνπ αξρείνπ «espd-request.xml» πνπ έρνπλ απνζεθεχζεη 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπο ππνινγηζηή. 

 θαηφπηλ λα ζπκπιεξψζνπλ, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην 

Γήκν Γέιηα 

 

εκεηψλεηαη ην εμήο: Σν αξρείν PDF παξάγεηαη έκκεζα απφ ηελ ππεξεζία eEEE 

επηιέγνληαο ην θνπκπί ≪Δθηχπσζε≫. Ζ εθηχπσζε ζα πξέπεη λα αλαθαηεπζπλζεί ζε 

εηθνληθφ εθηππσηή PDF (virtual PDF printer), ήηνη ινγηζκηθφ, εγθαηεζηεκέλν ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν απνζεθεχεη ην πεξηερφκελν ηεο εθηχπσζεο 

ζε ειεθηξνληθφ αξρείν PDF αληί λα ην δξνκνινγεί ζε θπζηθφ εθηππσηή. Δλδεηθηηθά ε 

ιεηηνπξγία απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εγγελψο απφ θπιινκεηξεηή δηαδηθηχνπ, 

φπσο π.ρ. Google Chrome, ή απφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, φπσο π.ρ. CutePDF. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ xml ζηνλ ρψξν 

ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ’ επζείαο ζηελ 

ειεθηξνληθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd) λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ, λα 

ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ 

θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη λα ην 

εθηππψλνπλ ζε κνξθή pdf πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην 

ππνβάιινπλ ζην δηαγσληζκφ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν Α 4.3. ηεο παξνχζεο, ζε 

περίπηωζη ποσ περιζζόηερα πρόζωπα έτοσν σποτρέωζη σπογραθής ηοσ ΕΕΕΣ, απηφ ζα 

πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ππνγξαθεί ςεθηαθά απφ φινπο ηνπο ππφρξενπο. 

 

Β 5.3.2   Σερληθή Πξνζθνξά 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, 

ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

 

Δθφζνλ νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί 

ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ 

επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

αξρεία. 

 

ην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Μαδί κε ηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά ππνβάιινληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά, 

ηερληθά θπιιάδηα θαη ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη: 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) κελψλ ρσξίο πεξηνξηζκφ ρηιηνκέηξσλ ή σξψλ ρξήζεο, απφ 

ηελ ππνγξαθή ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο. ηελ αλσηέξσ ππεχζπλε 

δήισζε ζα δειψλεηαη επίζεο α) φηη ζε πεξίπησζε βιάβεο, εάλ ηα κεραλήκαηα δελ 

κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζην εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν, ζα ππάξρεη θηλεηφ 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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ζπλεξγείν, ηνπ νπνίνπ ε κεηάβαζε ζα γίλεηαη απζεκεξφλ, απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο, απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο Ορεκάησλ θαη ζα αλαιακβάλεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζηνλ ηφπν φπνπ εξγάδνληαη ηα κεραλήκαηα θαη β) φηη ε 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζα νινθιεξψλεηαη, εληφο ην πνιχ 5 εκεξψλ,  εθηφο εάλ 

ππάξρεη αηηηνινγεκέλε θαζπζηέξεζε, φπνπ ζα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ην Σκήκα 

πληήξεζεο θαη Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ κε ηελ αηηηνινγία, ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν 

επηζθεπήο θαη ην ηειηθφ θφζηνο επηζθεπήο. 

2. Δγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πεξί Σερληθήο Τπνζηήξημήο ηνπ ζε ζέξβηο θαη 

αληαιιαθηηθά γηα 10 ηνπιάρηζηνλ έηε. Γίλνληαη δεθηέο δειψζεηο κφλνλ ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ζε πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν (φρη θαμ ή απιά 

αληίγξαθα).  

3. Γήισζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ππεξεζίαο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ελελήληα (90) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Μέξνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ (π.ρ. θπιιάδηα κε πιήξε ηερληθά ζηνηρεία 

ησλ πξνζθεξφκελσλ πνιπκεραλεκάησλ), κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε πξσηφηππε κνξθή ζε 

μέλε γιψζζα, αιιά λα ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Χο επίζεκεο κεηαθξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί 

απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή 

απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην πξφζσπα. 

 

- Πεξηερόκελν (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) 

θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, 

ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

 

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

 

- Γεληθέο δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ηξόπνπ ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Α΄188).  

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

πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα 

επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε 
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απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα 

ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ 

πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο 

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

πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε 

ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ 

δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

 

Όια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε πξέπεη 

λα πξνζθνκίδνληαη φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014. 

Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 

εκεξψλ πξν ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Οη δειψζεηο (ππεχζπλεο ή κε) ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 2690/99, 

φπσο θαη θάζε δήισζε πνπ απαηηεί ε παξνχζα δηαθήξπμε. Όηαλ νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, θέξνπλ νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε 

ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Όια ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf. 

- Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή (π.ρ. Τπεχζπλεο 

Γειψζεηο).  

- Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή 

πξνζθνξά θαη δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα νη 

ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ηα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Αξκφδηα 

Τπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ (Γήκν Γέιηα) ζε έληππε κνξθή θαη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή (εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ φρη απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο αιιά απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο) κε 

δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. Απφ 

ηελ ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη ηα Φ.Δ.Κ., ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπνληαη 

απφ ην Ν.4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ 

πξσηνηχπσλ. 

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν 
απηψλ. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ζεκαίλεη ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ 
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χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα  πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. ηελ πξνζθνξά ηνπο απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε 

έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο 

κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε 

ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε 

πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Β 5.4. Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελώλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο αξρίδεη 

απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ πξνβιεπφκελνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν Β6 ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

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

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 

παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 97 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Β 6. Δγγπήζεηο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ην 

χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ/ησλ πξνζθεξφκελνπ/σλ 

ηκήκαηνο/σλ εθηφο Φ.Π.Α.. Αλαιπηηθφηεξα ηα πνζά εγγχεζεο ζπκκεηνρήο αλά Σκήκα 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

- €    1.612,90 γηα ηελ νκάδα Α’ 

- €    3.225,81 γηα ηελ νκάδα Β’ 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο. πλεπψο, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα 

δηαθφζηεο δέθα (210) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. Δγγχεζε πνπ αλαθέξεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα  ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,  

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 73 έσο 78 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο 

επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επ’ απηψλ, θαη 

γγ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα 

κε ην άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α΄ 52). 

 

Πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαηίζεηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 παξ 1β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 

επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 

ζα είλαη δχν (2) κήλεο πιένλ ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ήηνη 14 κήλεο. 

 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα  ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  
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γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ 

γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηνλ αξηζκφ θαη ην ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

 

Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 

απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο 

ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ κε πξνζθφκηζε εγγπήζεσο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ απνθιείεη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη ηζνδπλακεί κε άξλεζε απηνχ γηα ηελ 

ζπλνκνιφγεζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ ελάγεηαη εηο βάξνο ηνπ ηηο λφκηκεο 

θπξψζεηο. 

 

Ο Γήκνο Γέιηα ζα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

 

 

Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
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Γ.1. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ήηνη ηελ 02-05-2017 εκέξα 

Σξίηε θαη ψξα 11:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ 

ειεθηξνληθψλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». 

 

Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», 

νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

Γ.2. Γηαδηθαζία Ζιεθηξνληθήο Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: 

• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη 

ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ 

ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά 

πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθπξψλεη κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

ηα αλσηέξσ πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ. 

• Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο. 

• Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – 

νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη 

ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε 

πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην άξζξν Γ 

ηεο παξνχζαο. 

 

Γ.3. Γηαδηθαζία Αλάδεημεο κεηνδόηε – θαηαθύξσζε – δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 
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Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη αλά ηκήκα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 

νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ν νπνίνο πξνζέθεξε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα.  

 

Μέρξη θαη ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ «δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο» ν 

πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο έρεη ππνβάιιεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ζεσξείηαη «πξνζσξηλφο αλάδνρνο». 

 

Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ νη θάθεινη 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ απνζθξάγηζεο επηθπξψλνληαη κε απνθάζεηο 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη κε 

επηκέιεηα απηήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο, δψδεθα (12) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ Α.4.3 ηεο 

δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ Β1  

απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη 

θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλαιπηηθά ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο είλαη ηα εμήο: 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα 

αδηθήκαηα ζην άξζξν Α 4.3.1 ηεο παξνχζεο. 

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

- νη Έιιελεο θαη αιινδαπνί πνιίηεο (θπζηθά πξφζσπα). 

- Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. θαη ΗΚΔ: δηαρεηξηζηέο. 

- Α.Δ.: Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Διιείςεη πνηληθνχ κεηξψνπ πξνζθνκίδεηαη ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα  ην 

νπνίν θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ έλνξθε βεβαίσζε  

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο, φπνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Ζ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα 

πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 
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2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: 

- Γελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην ή δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρνπλ 

αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ εθδίδνληαη ηέηνηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά απφ 

θάπνηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, πνπ είλαη αξκφδηα ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ έρεη έδξα ε επηρείξεζε ν ζπκκεηέρσλ θαηαζέηεη έλνξθε 

βεβαίσζε, ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νπνηαζδήπνηε 

άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 1) ε αδπλακία έθδνζεο απφ 

ηηο αλσηέξσ αξρέο ησλ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθψλ θαη 2) φηη ν ίδηνο δελ ηειεί ππφ ηε 

δηαδηθαζία πνπ πηζηνπνηνχζε ην κε εθδηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ. 

ηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, ν ζπκκεηέρσλ θαηαζέηεη ππεχζπλε 

δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο 

ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ 

φηη  α) δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ Α 4.3 ηεο 

παξνχζεο (πεξηπηψζεηο 3 έσο 8 θαη 9,10) θαη β)δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε 

απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

4. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο 

θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ε επηρείξεζε. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπο. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζα αθνξά φια ηα ηακεία ζηα νπνία 

θαηαβάιινληαη εηζθνξέο απφ ηνλ εξγνδφηε γηα φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη φρη κφλν ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ).  

Αλαιπηηθά, ηα πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο ζα ππνβάιινληαη σο εμήο: 

-Σα θπζηθά πξφζσπα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. 

-Οη νκφξξπζκεο (Ο.Δ.):  φισλ ησλ κειψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 

-Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.): κφλν ησλ νκφξξπζκσλ κειψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 

-Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ. Π. Δ.): ησλ δηαρεηξηζηψλ (θαη φπνηνο άιινο 

εηαίξνο νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ πσο δεζκεχεη ηελ εηαηξία κε ηελ ππνγξαθή ηνπ) θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ. 

-Οη Αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.): ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο  

ελεκεξφηεηαο κφλν γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (θαη φπνηνο άιινο εηαίξνο 

νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ πσο δεζκεχεη ηελ εηαηξία κε ηελ ππνγξαθή ηνπ)  θαη γηα ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. 

6. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν κεηξψν απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην εηδηθφ 

επάγγεικα ηνπο. π.ρ.: Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο 
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εγγξαθήο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

7. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

ζπλνδεπφκελεο απφ δήισζε πεξί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ αθνξά ζηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ιφγσ πξφζθαηεο ζχζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζα παξέρνληαη επηπιένλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

8. Καηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο κε αλαθνξά ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ Γεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, νη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη 

κε ζρεηηθά έγγξαθα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ε εκπξφζεζκε 

ή κε παξάδνζε ησλ πιηθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα νη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε αληίγξαθα λφκηκσλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ιφγσ 

πξφζθαηεο ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζα παξέρνληαη επηπιένλ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

9. Καηάζηαζε κε πεξηγξαθή ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη επίζεο ε χπαξμε θαη ν αξηζκφο θηλεηψλ 

ζπλεξγείσλ θαζψο θαη νη απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ. 

10. Καηάζηαζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ, κε ξεηή αλαθνξά ησλ ζπλεξγείσλ 

εληφο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. 

11. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ή πξνηχπσλ ησλ 

πξντφλησλ (ISOθ.ι.π) 

12. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη ηφζν ν πξνκεζεπηήο φζν θαη ν θαηαζθεπαζηήο  λα 

ιεηηνπξγνχλ κε δηαδηθαζίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001:2008. 

13. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε 

Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα 

πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 

θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο νιηθά ή κεξηθά ησλ 

ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηα ππ’αξηζκ. 7. έσο 12. δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηζρχνπλ ηφζν 

γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, απηά ζα γίλνπλ απνδεθηά θαη απφ 

ηνλ επίζεκν αληηπξφζσπν ή εηζαγσγέα ηνπ νρήκαηνο ζηελ Διιάδα. 
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ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (1), 

(2) θαη (4) ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη θαη ηεο πεξίπησζεο (5) κε βάζε φζα νξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΥΗ ηνπ 

πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε 

δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπησλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

 

Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε 

δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλήζηνπ 

ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη 

ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ Α 4.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο θαηά πεξίπησζε (άξζξν Β1). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ 

νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

Ο Γήκνο επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν. 

 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή ππάξρνπλ ειιείςεηο 

ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

ππνβάιεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, 

εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ 

εκέξεο. 

 

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ρσξίο 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, 

ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  
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iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα Α. 4.3 

(ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη Β1 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο.  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο 

έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη 

ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γέιηα γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 

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

 

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Γ.4. Απνηέιεζκα – Καηαθύξσζε 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, 

καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

 

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

επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 35 θαη 36 ηνπ Ν. 4129/2013 θαη 

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν 

ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ 

ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. 

Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 
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δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Γ.5.  Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 

4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ 

δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ 

επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

 

Γ. ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/2010 κέρξη λα ηεζνχλ ζε 

ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν.4412/2016. Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο 

ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη κεηά ηελ 31ε Μαξηίνπ 2017 δηέπνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ λ. 4412/2016. 

Οη πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο αζθνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ελψπηνλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο αθφηνπ απηνί έιαβαλ γλψζε ηεο 

παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 

αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπο ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζην άξζξν 4 

ηνπ Ν.3886/2010. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ-πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη ηφζν ζην ζηάδην πξν ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζν 

θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ κε ηελ 

επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζε κνξθή αξρείνπ pdf, ην νπνίν θέξεη 

ςεθηαθή ππνγξαθή. Δάλ ην έγγξαθν δελ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ππνβάιιεηαη πξψηα 

ειεθηξνληθά θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή. 

 

Ο Γήκνο Γέιηα ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πεξηερφκελν ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο. Ζ γλσζηνπνίεζε γίλεηαη 

κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3886/2010. 

 

Δ. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ (ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΛΖΡΧΜΖ) 

Δ.1 Παξαιαβή - παξάδνζε 

Ζ παξαιαβή θαη ν ρξφλνο παξαδφζεσο ησλ εηδψλ ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

206, 207, 208 θαη 209 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο παξνχζεο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016, 

β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε 

πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα 

απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν παξάδνζεο. 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο 

δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ 

αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην 

πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, θαη 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Αλ ην πιηθφ θνξησζεί- παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 

ηνπ Ν.4412/2016, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 

παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο Φ.Π.Α.. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα 

επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 

ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- 

παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ 

παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ 

επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη 

αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ εηδψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο 

απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 

4412/2016,   θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. 

Ζ επηηξνπή απηή θαηακεηξά ιεπηνκεξψο ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη, ηα 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ειέγρεη ηε ζπκθσλία απηψλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 

θαη ηε ζχκβαζε. 

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί: 
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α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη 

ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. 

Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

Γήκνπ φρεκα ή ηκήκα απηνχ (αληαιιαθηηθφ- εμάξηεκα θ.ι.π.) ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κέζα ζε δηάζηεκα 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ.  

 

Δ.2 Πιεξσκή 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100 % ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

Μεηά απφ ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή, 

ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ νινθιήξσζε θάζε λφκηκνπ ειέγρνπ απφ 

ηελ Τπεξεζία ηνπ Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ 

πξνκεζεπηή φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α΄107). 

 

Δ.3 Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

Δ.4 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

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

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

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

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν Α.4.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

Σ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Σ.1. Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαη πκβάζεσλ, 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, Γηεχζπλζε Πιαηεία Γεκνθξαηίαο, ίλδνο Θεζ/λίθεο, θα 

ακαξά Διηδακπέη, ηειέθσλν 2313.300.520, FAX 2310.586.849, e-mail: 

e.samara@dimosdelta.gr, θαη www.dimosdelta.gr. 

 

Σ.2. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ 

ΑΦΜ: 997630659, Γ.Ο.Τ. ΗΧΝΗΑ 

http://www.dimosdelta.gr/
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ΔΓΡΑ: ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΛΑΣΖΡΑ 13,  ΗΝΓΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Σ.Κ: 57400. 

ΚΧΓΗΚΟ NUTSGR 122. 

ΣΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: 2313.300.500, θαμ: 2310.586.849 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΘΔΖ ή ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ (ζε έληππε κνξθή): 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΗΝΓΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Σ.Κ. 57400 

 

Ε. ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

1. Γεκνζίεπζε 

Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ζα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γέιηα: 

www.dimosdelta.gr θαη απφ ηελ νπνία παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα 

Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

 

Δθφζνλ δεηεζνχλ έγθαηξα απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο ηα ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ρσξίο ρξεκαηηθφ αληίηηκν ζε απηνχο.   

 

Δπίζεο, ζα αθνινπζήζνπλ θαη φιεο νη ινηπέο εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο δεκνζηεχζεηο. 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΔΛΣΑ 

 

 

ΦΧΣΟΠΟΤΛΟ Θ. ΔΤΘΤΜΗΟ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                   ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ 

      Αξ. πξση ………. 

(ΥΔΓΗΟ) 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΡΙΩΝ (3) ΚΑΙΝΟΤΡΙΩΝ ΚΑΠΣΙΚΩΝ 

ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ» 

 

ην Γήκν Γέιηα Θεζζαινλίθεο θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ίλδνπ, ζήκεξα … -…-…….. 

εκέξα ………….…. θαη ψξα …………. νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 

 

1. ……………………………….., λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Γέιηα, θαη 
 

2. Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………………………………….», πνπ εδξεχεη 

..........................., ΣΚ .........., .........................., κε ΑΦΜ ............, Γ.Ο.Τ. ............., 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ………………………., λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλεο ππφ ηνπ 

θ. ……………………….. θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζκ. …………… δειηίνπ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο, ζηελ νπνία αλαηέζεθε κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ ε πξνκήζεηα ηξηψλ (3) 

θαηλνχξησλ ζθαπηηθψλ πνιπκεραλεκάησλ, (θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα ……..) ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε ησλ απφ 10/02/2017 ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ππ΄αξίζκ. 

1/7432/13-03-2017 δηαθήξπμεο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

…./…… απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Γέιηα, θαινχκελνο εθεμήο 

«Πξνκεζεπηήο», ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ηα αθφινπζα:  

 

Άξζξν 1 

πκβαηηθό αληηθείκελν – δηάξθεηα ζύκβαζεο 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αλαζέηεη ζηνλ πξνκεζεπηή, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ, 

ηελ πξνκήζεηα ………….. θαηλνχξη….. ζθαπηηθ….. πνιπκεραλεκα……, (ΣΜΖΜΑ 

…………) φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο απφ 10/02/2017 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ζηελ απφ ..../...../..... πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ ζπλνιηθή ζπκβαηηθή 

αμία ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ………….. € (ήηνη ……………….. € κε ην Φ.Π.Α.). 

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε είλαη ηα εμήο: 

  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ CPV ΣΗΜΖ 

κνλάδνο 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΟ  

1   43200000-5     

2   43200000-5     

ΤΝΟΛΟ   
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ΦΠΑ 24%   

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   

 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.20.7131.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2017 θαη εθ’ 

φζνλ ρξεηαζηεί ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2018. 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα, ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηα έζνδα-Αληαπνδνηηθά/Σέιε 

θαζαξηφηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ.  

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:  

Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα.  

Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.  

Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε επξψ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 

είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ 

ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε 

 

Άξζξν 2 

πκβαηηθά ζηνηρεία πξνκήζεηαο 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη: 

α) Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 

β) πγγξαθή ππνρξεψζεσλ – Δηδηθνί θαη γεληθνί φξνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

γ) Πξνυπνινγηζκφο θαη πξνζθνξά 

δ) Σερληθή πεξηγξαθή. 

 

Άξζξν 3 

Σόπνο – Σξόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ 

ζρεηηθψλ άδεησλ θαη πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο. Σα πξνο πξνκήζεηα κεραλήκαηα ζα 

παξαδνζνχλ ζηνλ Γήκν έηνηκα πξνο θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ησλ αλαδφρσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, ηέιε 

ρξήζεο θιπ.  

Σα κεραλήκαηα, θαηά ηελ παξάδνζε, ζα πξέπεη λα θέξνπλ ππνρξεσηηθά :  

 εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ ζπληήξεζεο  

 Δγρεηξίδην Υεηξηζκνχ & πληεξήζεσο ζηελ Διιεληθή. 

 Δηθνλνγξαθεκέλν θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ζηελ Διιεληθή. 

 Σξίγσλν αζθαιείαο, ππξνζβεζηήξα, αλαθιαζηήξεο φπηζζελ. 

Ζ παξάδνζε ησλ κεραλεκάησλ ζα ιάβεη ρψξα ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Γέιηα ζηε 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Ν. Μαγλεζίαο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο. 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο, δελ κπνξεί 

λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016, 
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β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε 

πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα 

απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν παξάδνζεο. 

Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ 

αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην 

πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, θαη 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Αλ ην πιηθφ θνξησζεί- παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 

ηνπ Ν.4412/2016, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 

παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο Φ.Π.Α.. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα 

επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 

ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- 

παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ 

παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ 

επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη 

αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 206 θαη 207 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 4 

Δγγπήζεηο 

Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα είδε κε ηα νπνία ζα 

πξνκεζεχζεη ην Γήκν Γέιηα ζα αληαπνθξίλνληαη  πιήξσο  πξνο  ηνπο  φξνπο  ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πξνζθνξάο θαη φηη ζα είλαη ζην 

ζχλνιφ ηνπο άξηζηεο πνηφηεηαο θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε 

γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ηελ ππ’ αξίζκ. 

....................... εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηεο ηξάπεδαο 

......................... χςνπο .................... €, πνπ θαιχπηεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο Φ.Π.Α.. 

 

Άξζξν 5 

Παξαιαβή 



32 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ εηδψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο 

απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 

4412/2016,   θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. 

Ζ επηηξνπή απηή θαηακεηξά ιεπηνκεξψο ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη, ηα 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ειέγρεη ηε ζπκθσλία απηψλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 

θαη ηε ζχκβαζε. 

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη 

ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη 

ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή. 

Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε 

θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο 

πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη 

αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ 

αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία 

θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν 

πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί 

ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ 

απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα 

θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο 

πνπ απνξξίθζεθε. 

Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

Γήκνπ φρεκα ή ηκήκα απηνχ (αληαιιαθηηθφ- εμάξηεκα θ.ι.π.) ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κέζα ζε δηάζηεκα 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ.  

Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ πιηθνχ επήιζε θζνξά ζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ηνπ Γήκνπ Γέιηα, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε ην αθαηάιιειν πξντφλ. 

Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ εηδψλ θαη απνζηνιήο ησλ 

λέσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 



33 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208,  209 θαη 213 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 6 

Πιεξσκή 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100 % 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Μεηά απφ ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ 

πξνκεζεπηή, ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ νινθιήξσζε θάζε 

λφκηκνπ ειέγρνπ απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ν Γήκνο 

ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ πξνκεζεπηή φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4152/2013 (ΦΔΚ Α΄107). 

 

Άξζξν 7 

Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 

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

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ 

ρσξίο επηπιένλ θφζηνο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ρεηξηζηψλ θαη ζπληεξεηψλ, ζα 

γίλεη έηζη ψζηε λα είλαη πιήξσο θαηαξηηζκέλνη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα κε βάζε ηα ζρεηηθά έληππα πνπ ζα 

ρνξεγεζνχλ θαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. 

Σα έληππα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα ζα είλαη ην βηβιίν νδεγηψλ, ρξήζεο θαη 

ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή. 

χκθσλα κε ηελ απφ ………….. Τπεχζπλε Γήισζε πνπ θαηαηέζεθε κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ, ν πξνκεζεπηήο παξέρεη εγγχεζε ……………….. κελψλ ρσξίο πεξηνξηζκφ 

ρηιηνκέηξσλ ή σξψλ ρξήζεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 215 ηνπ λ.4412/2016 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη φηη ζε πεξίπησζε 

βιάβεο, εάλ ηα κεραλήκαηα δελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζην εμνπζηνδνηεκέλν 

ζπλεξγείν, ζα ππάξρεη θηλεηφ ζπλεξγείν, ηνπ νπνίνπ ε κεηάβαζε ζα γίλεηαη απζεκεξφλ, 

απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο, απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο Ορεκάησλ θαη ζα 

αλαιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζηνλ ηφπν φπνπ εξγάδνληαη ηα κεραλήκαηα. 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζα νινθιεξψλεηαη, εληφο ην πνιχ 5 εκεξψλ, εθηφο εάλ 

ππάξρεη αηηηνινγεκέλε θαζπζηέξεζε, φπνπ ζα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ην Σκήκα 

πληήξεζεο θαη Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ κε ηελ αηηηνινγία, ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν επηζθεπήο 

θαη ην ηειηθφ θφζηνο επηζθεπήο. 

Με ηελ πξνζθνξά θαηαηέζεθε εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πεξί Σερληθήο Τπνζηήξημήο ηνπ 

ζε ζέξβηο θαη αληαιιαθηηθά γηα ……………. έηε.  

 

Ο Γήκνο Γέιηα δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη 

παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή.  
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Άξζξν 9 

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα 

ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ:  

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105, 

β) εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε 

ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016 

 

Άξζξν 10 

Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα 

κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 11 

Μνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο 

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/2016 

 

Άξζξν 12 

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Αηπρήκαηα, δεκηέο, θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακηά επζχλε 

θαη ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη 

θφξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ 

παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε θαη 

ζηελ παξνχζα (ελδεηθηηθά έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, ηέιε 

ρξήζεο). 

 

Όιεο νη ηηκέο λννχληαη γηα εκπφξεπκα παξαδνηέν ειεχζεξν απφ δαζκνχο θαη ηέιε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 

 

Άξζξν 13 

Δπίιπζε ηπρόλ δηαθνξώλ 

Σπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή, κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε ζε ...........4.......... αληίγξαθα θαη έιαβε ......3..... ν Γήκνο θαη 

…....1..... ν πξνκεζεπηήο. 

 

         ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

1. ................................................ 

 

 

2. ................................................ 
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               ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                      ίλδνο,  13/03/2017                                          

             ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ     Αξ.Πξση: 7432 

ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ      Αξ. Γηαθήξπμεο: 1/2017 

Γξαθείν Γεκάξρνπ 

Σαρ. Γ/λζε:  Πιαηεία Γεκνθξαηίαο 

ίλδνο, 57400                                   

Πιεξνθνξίεο: ακαξά  Διηδακπέη     

Σειέθσλν:  2313 300.500 (εζση. 520) 

Fax:  2310 586.849 

 E mail: e.samara@dimosdelta.gr 

 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΗΧΝ (3) ΚΑΗΝΟΤΡΗΧΝ ΚΑΠΣΗΚΧΝ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ 

Ο Γήκαξρνο Γέιηα δηαθεξχζζεη Γεκφζην Αλνηθηφ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ άλσ ησλ 

νξίσλ (δηεζλή) γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΗΧΝ (3) ΚΑΗΝΟΤΡΗΧΝ ΚΑΠΣΗΚΧΝ 

ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γέιηα πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00€ 

κε ην Φ.Π.Α. 24% θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα ησλ πξνο πξνκήζεηα κεραλεκάησλ. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ζα θαιπθζεί ίδηα έζνδα-Αληαπνδνηηθά/Σέιε θαζαξηφηεηαο & 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ. Ο κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ 

ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα (Α’, Β’) ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Ο 

δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr. Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηηο 03-04-2017 

θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο ζηηο 25-04-2017.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ην χςνο 

ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ/ησλ πξνζθεξφκελνπ/σλ ηκήκαηνο/σλ 

εθηφο ΦΠΑ. Αλαιπηηθφηεξα ηα πνζά εγγχεζεο ζπκκεηνρήο αλά ηκήκα δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 
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€ 1.612,90 γηα ην ηκήκα Α’ θαη € 3.225,81 γηα ην ηκήκα Β’. Ζ δηάξθεηα ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο 

νξίδεηαη ζε 210 εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Γέιηα, Πιαηεία Γεκνθξαηίαο, ίλδνο 

Θεζζαινλίθεο, ΣΚ 57400, ζην 2313 300.520, email: e.samara@dimosdelta.gr, Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ & Απνζεθψλ (θα ακαξά Διηδακπέη). Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ζα δηαηίζεληαη 

θαη ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γέιηα : www.dimosdelta.gr. 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΔΛΣΑ 

       ΦΧΣΟΠΟΤΛΟ Θ. ΔΤΘΤΜΗΟ 
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