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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 

ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ» 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 150.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.) 
 

            CPV    :   33196200-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τόπος διεξαγωγής 
Δημοτικό Κατάστημα, Γιαλός - Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                                                          Μύκονος,08-08-2017 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: -7394- 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
Ταχ. Δ/νση :Δήμος Μυκόνου,  

Δημοτικό Κατάστημα,  

Γιαλός - Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 
Ταχ. Κώδικας:84600 
Τηλέφωνο :+302289023261 
 Fax:+302289022229 
Ε-mail:mayor@mykonos.gr 
 

 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΑΜΔΑ Δ 

ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ» 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν : 
 

 Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

  Του Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ 
διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

 Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

 (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει  

  Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

  Του N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

  Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο  
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

  Του N. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων». 

  Του Ρ.Δ 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 

 Του Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

  Τθσ αρικμ. ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικισ Απόφαςθσ «υκμίςεισ για 
το Ηλεκτρονικό Δθμόςιο Ζγγραφο». 

  Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ωσ ιςχφει.  
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 Του Ν. 4250/2014 « Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ 
νομικϊν προςϊπων και υπθρεςιϊν του Δθμοςίου τομζα – Τροποποίθςθ διατάξεων 
του ΡΔ 318/1992 και λοιπζσ ρυκμίςεισ.»  

 Σεο Απφθαζεο ηνπ  Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 

1924/02.06.2017 ηεχρνοΒ‟) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

 Σεο Απφθαζεο Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 

1781/23.05.2017 ηεχρνο Β')  ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.» 
  Του Ν. 4129/2013 (Α 52) Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο. 

 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ κακϊσ και 
λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά.  

2. Τισ αποφάςεισ: 

 Τθν με  αρικμ. 132/2017 απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ 
διενζργειασ τθσ προμικειασ με ανοικτό θλεκτρονικό δθμόςιο διαγωνιςμό. 

 Τθν με αρικμ 15/2017 μελζτθ  τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

 Το με αρικμ. 17REQ001605877 Ρρωτογενζσ αίτθμα που καταχωρθκθκε ςτο ΚΗΜΔΗΣ  

 Τθν υπ. Αρικ. 95/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνεται 
θ διάκεςθ και θ δζςμευςθ τθσ πίςτωςθσ  150.000,00€ για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω 
προμικειασ για το ζτοσ 2017  και θ Ρρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  που 
καταχωρικθκε ςτο  Μθτρϊο Δεςμζυςεων με α/α 322/19-07-2017 και κα βαρφνει τον 
κάτωκι Κ.Α.: 15-7135.0004. 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ Κ.Α. ΡΟΣΟ 

1. 

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΡΑΑΛΙΕΣ ΤΗΣ 
ΜΥΚΟΝΟΥ  

15-7135.0004 150.000,00€ 

 

 Τθν υπ. Αρικ. 95/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε 
μελζτθ και καταρτίςκθκαν οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  

 
 

Ρ  Ο Κ Η  Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ, ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΟΣΒΑΣΗ 
ΑΜΕΑ ΣΕ ΡΑΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ», όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθ Τεχνικι Μελζτθ 
Α.Μ. 15/2017 με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ, προχπολογιςμοφ 132.743,36€ ςυν ΦΡΑ 13% 17.256,64€ ιτοι 
ςυνολικά  150.000,00€, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
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ΑΘΟ 1ο  

Αντικείμενο Ρρομικειασ  

Με τθν παροφςα προμικεια προβλζπεται θ υλοποίθςθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ 
για τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ΑΜΕΑ ςε περιαςτικζσ ακτζσ του Διμου 
Μυκόνου.  
Στόχοσ του Διμου αποτελεί θ διευκόλυνςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ των ΑΜΕΑ ςε 

οργανωμζνεσ παραλίεσ οι οποίεσ βρίςκονται μζςα ςτο αςτικό δομθμζνο περιβάλλον κακϊσ 

επίςθσ και ο προςανατολιςμόσ όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςτθν ολοκλθρωμζνθ 

προςζγγιςθ ςε κζματα προςβαςιμότθτασ ςτισ ακτζσ. 

Η διαμόρφωςθ των υποδομϊν για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ κα γίνει ςτισ παραλίεσ 

Καλό Λιβάδι, Καλαφάτθσ & Καμινάκι του Διμου Μυκόνου. Με τθν υλοποίθςθ του ζργου κα 

πρζπει να επιτυγχάνεται αυτόνομθ πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτθ κάλαςςα. 

Η προμικεια  ειδικότερα  περιλαμβάνει: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

 
1 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΡΑΑΛΙΕΣ ΤΗΣ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
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Η οποία  ολοκλθρϊνεται με: 
• Τθν προμικεια τριϊν (3) διατάξεων για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα. 
• Τθν προμικεια τριϊν (3) αποδυτθρίων για ΑΜΕΑ 
• Τθν χωροκζτθςθ από μιασ (1) κζςθσ ςτάκμευςθσ αποκλειςτικά για ΑμεΑ ςτισ παραλίεσ 

Καλαφάτθσ και Καμινάκι, οι οποίεσ κα ζχουν τισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ, κακϊσ και ειδικι 

επιδαπζδια και επιςτιλια ςιμανςθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

• Τθν προμικεια τριϊν (3) ειδικϊν διαδρόμων για ΑμεΑ που κα ενϊνει τισ παραπάνω 
υποδομζσ. 
• Τθν προμικεια ενθμερωτικϊν-πλθροφοριακϊν πινακίδων για τθν ενθμζρωςθ των 
επιςκεπτϊν. 
 
ΑΘΟ 2ο  
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ)  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr  του ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα  ςτισ ςχετικζσ 
διατάξεισ τθσ απόφαςθσ του  Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 
1924/02.06.2017 τεφχοσΒ’) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». ςτθν φςτερα από 
κανονικι προκεςμία είκοςι δφο (22) θμερϊν, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
προκιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 
4412/2016.  
 
Ανακζτουςα Αρχι είναι o Διμοσ Μυκόνου 

Η Διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι : Δθμοτικό Κατάςτθμα,  

Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ 
ΑΦΜ: 090235079 
Τθλζφωνο :+302289023261 
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Fax:+302289022229 
Δικτυακόσ Τόποσ : www.mykonos.gr  
Ρλθροφορίεσ: Ιωάννθσ οφςςοσ 
e-mail: : mayor@mykonos.gr 
 
2.1 Τόποσ – Χρόνοσ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΑ 

ΕΝΑΞΗΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
21/08/2017 

 
22/08/2017  

10:00 

 
11/09/2017 

23:00 
 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. 
 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13  όπωσ τροποποίθκθκε 
και ιςχφει ςφμφωνα με  το Ν. 4412/2016,  και ςτα ςχετικά άρκρα  τθσ Απόφαςθσ του  Υπ. 
Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ με αρικμ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσΒ’) 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
2.2 Ρροχποκζςεισ για τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό  
Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν  ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ.   

2.2.1 Οι οικονομικοί φορείσ,  αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςυςτιματοσ και από τον 
ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ 
τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι 
ωσ εξισ: 
 
Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν Ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που 
αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  
 
Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν 
διακζτουν Ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 
ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται 

http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ 
ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και 
Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν 
Ρρομθκειϊν.  
 
Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 
ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: 
-  είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι. 
-  είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ μετάφραςθ 
ςτθν Ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων, ςτο Ραράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα IX 
Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του π.δ. 60/2007, και ςφμφωνα με τουσ 
προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα 
οποία  να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, 
προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι 
ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 
Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω 
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Συςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω. 
 
2.2.2 Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα 
εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ 
ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.  
 
 
ΑΘΟ 3ο 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
Α/Α  

ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΡΑΝΗ 

1 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ 
ΡΑΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΤΕΜ 3 44.247,79€ 132.743,36€ 

  ΣΥΝΟΛΟ : 132.743,36€ 

  Φ.Ρ.Α. 13% : 17.256,64€ 

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : 150.000,00€ 

 
 Η διάκεςθ και δζςμευςθ πίςτωςθσ του ποςοφ 150.000,00 € κα γίνει ςε βάροσ του Κ.Α. 15-
7135.0004 για το ζτοσ 2017. 
 
Ρροςφερόμενθ τιμι  
Ρροςφορά που δεν υποβάλλεται ςε ευρϊ  και ςε ςτακερζσ τιμζσ, κα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
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Ρροςφορά από τθν οποία  δεν προκφπτει με ςαφινεια  θ τιμι, για το ςφνολο των υπό 
προμικεια ειδϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

   Η προςφερκείςα τιμι παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 4 ο 
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΡΑΤΗΣΗΣ 
Τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τα οποία αποτελοφν και ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά 
ςειρά ιςχφοσ είναι: 
1. Η Διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 
2. Η Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
3. Η Τεχνικι Εκκεςθ  – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ- 
4. Ο Ενδεικτικόσ  Ρροχπολογιςμόσ. 
5. Η Οικονομικι Ρροςφορά του αναδόχου 
 
Οριςμοί 
Οι ακόλουκοι όροι κα ζχουν, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ που από τα ςυμφραηόμενα προκφπτει 
διαφοροποίθςι τουσ, τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια : 
 
Δθμοπρατοφςα Αρχι / Ανακζτουςα Αρχι (Α.Α.) : Ο Διμοσ Μυκόνου ο οποίοσ διακθρφςςει 
τον διαγωνιςμό αυτό, ςτον οποίο κα υποβλθκοφν οι προςφορζσ και ο οποίοσ κα υπογράψει 
με τον Ανάδοχο τθν ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
Εργοδότθσ / Κφριοσ τθσ προμικειασ / Υπθρεςία : Διμοσ Μυκόνου 
Φορζασ τθσ προμικειασ : Ο Διμοσ Μυκόνου 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι : Η Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μυκόνου. Η Ρροϊςταμζνθ Αρχι 
είναι ο αρμόδιοσ φορζασ που αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί  τυχόν προςφυγϊν που κα  
αςκθκοφν από κάκε ενδιαφερόμενο για παράνομθ πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ςτα πλαίςια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και επίςθσ αρμόδια για τθν κατακφρωςθ του 
διαγωνιςμοφ.  
ΤΙΤΛΟΣ:  «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΟΣΒΑΣΗ 
ΑΜΕΑ ΣΕ ΡΑΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ» 
Διακιρυξθ : Το παρόν ζγγραφο με τα τεφχθ του που εκδίδεται για τουσ ενδιαφερόμενουσ 
διαγωνιηόμενουσ/ ςυμμετζχοντεσ/προςφζροντεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και περιζχει 
τθν περιγραφι του αντικειμζνου, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ με βάςθ τισ οποίεσ 
διενεργείται ο Διαγωνιςμόσ και κάκε πρόςκετθ πλθροφορία που κρίνεται χριςιμθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ: Η 
Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, γνωμοδότθςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 
είναι αρμόδια, για τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθ γνωμοδότθςθ για κάκε 
ςχετικό ηιτθμα και για  τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, κακϊσ 
και τθν ειςιγθςθ-πρόταςθ προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μυκόνου για τθν 
ζγκριςθ του πρακτικοφ και τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του ςυγκεκριμζνου 
διαγωνιςμοφ. 
Επιτροπι παραλαβισ: Το αρμόδιο όργανο, το οποίο ςυγκροτείται με απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Μυκόνου και το οποίο ζχει τθν ευκφνθ για τθν παραλαβι 
των προσ προμικεια ειδϊν από τον ανάδοχο. 
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Ανάδοχοσ ι Ρρομθκευτισ ι Οικονομικόσ Φορζασ: ο υποψιφιοσ ςτον οποίο κα ανατεκεί θ 
προμικεια, για τθν οποία ιςχφει ωσ αποδεικτικό μζςο μόνο ο ζγγραφοσ τφποσ, δθλαδι θ 
ςφμβαςθ που κα υπογραφεί μεταξφ του αναδόχου και του Διμου, αφοφ προθγθκεί θ 
εγκριτικι - κατακυρωτικι  απόφαςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ από τθν 
Οικονομικι  Επιτροπι του Διμου  Μυκόνου. 
Εκπρόςωποσ (του διαγωνιηόμενου) : Το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά - 
ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Ρροςφζροντα - που μπορεί να 
είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο ειδικά εξουςιοδοτθμζνο από 
τον Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων / 
κοινοπραξίασ, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ ι Ανοικτι Διαδικαςία : Η διαδικαςία ανάκεςθσ μιασ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ προμικειασ ςτθν οποία μπορεί να υποβάλει προςφορά κάκε ενδιαφερόμενοσ 
(άρκρο 27 ν.4412/2016), ο οποίοσ πλθροί τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ. 

Φάκελοσ Ρροςφοράσ / Ρροςφορά : θ προςφορά που κα υποβάλλουν οι υποψιφιοι ςτο 
πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, και θ οποία  περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ, τθν τεχνικι προςφορά και τθν οικονομικι προςφορά. 
Κατακφρωςθ : Η απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία εγκρίνεται θ επιλογι του 
Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ και θ οποία κοινοποιείται ςτον υποψιφιο 
ανάδοχο. 
Σφμβαςθ : Ππου ςτθν παροφςα διακιρυξθ αναφζρεται ο όροσ ςφμβαςθ, νοείται ο 
ζγγραφοσ τφποσ που κα λάβει θ ςυμφωνία μεταξφ του μειοδότθ και του Διμου, για το 
ςφνολο των ςυμφωνθκζντων αγακϊν / υπθρεςιϊν 
Ρροχπολογιςμόσ : Η εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ πικανι δαπάνθ για τθν 
υλοποίθςθ τθσ διακθρυςςόμενθσ προμικειασ. 
Συμβατικό Τίμθμα ι Αξία τθσ Σφμβαςθσ : Η κακοριηόμενθ από τθν οικονομικι προςφορά 
του αναδόχου τιμι (ςυμπ/νου του ΦΡΑ) ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια / 
υπθρεςία  και θ οποία αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ. 
Συμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 
Αναδόχου, κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και 
περιλαμβάνουν τθν παροφςα διακιρυξθ τισ ςχετικζσ μελζτεσ και τθν Οικονομικι και Τεχνικι 
Ρροςφορά του Αναδόχου. 
Υπεφκυνθ Διλωςθ : Ρρόκειται για τθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ι ςε περίπτωςθ 
αλλοδαποφ υποψθφίου  για κείμενο ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ χϊρασ προζλευςισ του. Σε περίπτωςθ Νομικοφ Ρροςϊπου, υπογράφεται από 
τον νόμιμο εκπρόςωπό του ι από ειδικϊσ εξουςιοδοτθκζντα προσ τοφτο εκπρόςωπο (ς’ 
αυτι τθν περίπτωςθ προςκομίηεται επικυρωμζνο αντίγραφο του οικείου εξουςιοδοτικοφ 
εγγράφου). Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρεται ο όροσ Υπεφκυνθ Διλωςθ, εννοείται 
πάντοτε, ότι δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι 
αρχι ι τα ΚΕΡ, κατ’ αναλογικι εφαρμογι του άρκρου 25 παρ. 10 του Ν. 3614/2007, κακϊσ, 
επίςθσ, και τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 3, παρ. 3 του N. 4250/14 (ΦΕΚ 4/Αϋ/26.3.2014)εκτόσ 
και εάν ορίηεται ρθτά επιμζρουσ διαφορετικά. 
 
ΑΘΟ 5ο  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ ζχουν εγκρικεί με τθν υπϋαρικμ. 95/2017  απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ και  τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, και παρατίκενται αναλυτικά μαηί με  το ςυνολικό κζιμενο τθσ 
μελζτθσ ςτο Ραράρτθμά ΙΙ. 
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ΑΘΟ 6ο  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν  φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν  
που  αςκοφν νόμιμα  τθν εμπορία ι διακίνθςθ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν Ελλάδα ι 
ςτθν αλλοδαπι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, 
ιτοι: 
 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό 

ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 

ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων. (άρκρο 25 παρ.1 Ν.4412/16) 

 
Σθμειϊνεται: 
1. Η Ζνωςθ οικονομικϊν φορζων δεν υποχρεοφται να λάβει οριςμζνθ νομικι μορφι 
προκειμζνου να υποβάλλει προςφορά. Υποχρεοφται όμωσ, να λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι εφόςον τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, και κρικεί ότι απαιτείται για τθν ικανοποιθτικι 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ .  (άρκρο 19 παρ.3 Ν.4412/16). 
2. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε 
περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι 
πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.(άρκρο 19 παρ.4 Ν.4412/16) 
3. Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ευκφνονται εισ ολόκλθρο με κοινό εκπρόςωπο. Η Ζνωςθ 
προμθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ 
εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 
4. Σε περίπτωςθ μεταςχθματιςμοφ επιχειριςεων κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ, θ νζα επιχείρθςθ που υπειςζρχεται ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ 
προθγοφμενθσ, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν επελκοφςα μεταβολι και να 
προςκομίςει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά προκειμζνου να κρικεί εάν και αυτι 
ςυγκεντρϊνει τισ τυπικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. 
5. Σε περίπτωςθ, που εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιονδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, 
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ Ζνωςθσ κατά τον 
χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ 
ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. 
6. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τα 
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι 
και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, μποροφν να 
προτείνουν αντικαταςτάτθ. Η αντικατάςταςθ εγκρίνεται με Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ φςτερα, από Γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. Στθν περίπτωςθ, που θ 
ανάγκθ αντικατάςταςθσ προκφψει  κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, θ ςχετικι 
Απόφαςθ λαμβάνεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
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7. Η ζνωςθ που υποβάλλει κοινι προςφορά πρζπει απαραίτθτα να προςδιορίηει τθν 

ζκταςθ, το είδοσ ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ, τον ςυντονιςτι/εκπρόςωπό  τθσ ζνωςθσ  

ΆΘΟ 7Ο   
ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του παρόντοσ  

άρκρου  πρζπει να ικανοποιείται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ 

από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων:  

Α) Δεν πλθροί  τισ προχποκζςεισ του προθγουμζνου άρκρου  

Β) Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ, 

ιτοι για τα αδικιματα :  

α) ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 

του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42) 

 
β) δωροδοκίασ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-

μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 

και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

 

γ) απάτθσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 

οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

 

ε) νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
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25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 

166), 

 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 

τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 

τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 

Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ, όταν το πρόςωπο 

εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 

- τουσ διαχειριςτζσ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

- τον διευκφνοντα ςφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των 

ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.). 

Γ)  Πταν ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία   

ι/και  

θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρεκκλίνει από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό που 

προβλζπεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 , όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 

ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
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καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 

δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ. 

Δ) Επίςθσ αποκλείονται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

(διαγωνιςμό),  οι προςφζροντεσ  οι  οποίοι  βρίςκονται  ςε οποιαδιποτε από τισ 

ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

α) τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 

ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν αναςτείλει τισ 

επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 

νόμου (άρκρο 57 παρ. 4 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ/ και ςτο άρκρο 73 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016), 

β) δεν τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Α` του Ν. 4412/2016. 

γ) ζχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιςτωκεί με 

οποιοδιποτε μζςο από τθν  Ανακζτουςα Αρχι  (άρκρο 57 παρ. 4 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ/ 

και ςτο άρκρο 73 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)  , 

δ) είναι ζνοχοι υποβολισ ψευδοφσ δθλϊςεωσ ι παραλείψεωσ υποβολισ των 

πλθροφοριϊν, που απαιτοφνται (άρκρο 57 παρ. 4 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ/ και ςτο άρκρο 

73 παρ. 4 του Ν. 4412), για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςουν τα δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται κατϋ εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016.  

ε) ςυνιψαν ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ, που να προκφπτει από ςοβαρζσ ενδείξεισ που διακζτει θ ανακζτουςα αρχι. 

 

ςτ) τελοφν ςε κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του 

Ν. 4412/2016 που δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά μζςα. 

 

η) ζχουν ςυμμετάςχει κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, με 

αποτζλεςμα να ςτρεβλϊνεται ο ανταγωνιςμόσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του Ν. 

4412/2016, και θ κατάςταςθ αυτι να μθν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα. 
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θ) ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ,  αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 

παρόμοιεσ κυρϊςεισ. 

 

κ) επιχειροφν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να  αποκτιςουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 

αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχουν εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

ι) εχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ και είναι φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ (άρκρο 57 παρ. 4 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ/ και ςτο άρκρο 73 παρ. 

4 του Ν. 4412/2016) /2016).  

Τζλοσ, αποκλείεται επίςθσ κάκε οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ που ςυμμετζχει αυτόνομα ι Ζνωςθ ςε παραπάνω από μία προςφορζσ 

Σε περίπτωςθ ςφμπραξθσ, ζνωςθσ  ι κοινοπραξίασ ςυμμετεχόντων τα παραπάνω ιςχφουν 

για κάκε μζλοσ τθσ. 

Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται 

λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ 

περιπτϊςεισ των παραπάνω  παραγράφων Β και Γ.  

Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 

74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό). 

Σε κάκε περίπτωςθ ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/2016 

ΆΘΟ 8ο  

ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 

Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Η καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των 
ενδιαφερομζνων αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου, με το οποίο 
κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ ι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι, που κα ζχουν εκδοκεί το πολφ ζξι (6) 
μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των  προςφορϊν . 
 
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 
 να διακζτουν το απαιτοφμενο τεχνικό εξοπλιςμό και το προςωπικό, για τθν εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ και τθν πλιρθ εγκατάςταςι τθσ. 
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ΑΘΟ 9Ο  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και 
προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf 
ςφμφωνα με το Ν.4412/2016, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρκρο 11 τθσ Υ.Α. 
Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του εκνικοφ ςυςτιματοσ 
θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτζρω.  
 
α) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςτο διαγωνιςμό ςε χρθματικό ποςό αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ 
ςε ευρϊ, που ορίηεται ςε ποςοςτό 2% τθσ προχπολογιςκείςασ από τθν Υπθρεςία δαπάνθσ 
(χωρίσ Φ.Ρ.Α.) των προςφερόμενων ειδϊν, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
β)   Τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπωσ 
εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ 
των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
 
Α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ  και  
Β) ότι πλθρεί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ και τα απαιτοφμενα τεχνικά και 
επαγγελματικά προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ γενικότερα αλλά και ςφμφωνα  με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςασ  
 
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από 
τουσ προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ 
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 
ΔΙΕΥΚΙΝΙΖΕΤΑΙ όςον αφορά το ΤΕΥΔ  : 

Α) Το ΤΕΥΔ που αφορά ςτισ απαιτιςεισ τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκεται ςυνθμμζνο 

ςτο τζλοσ αυτισ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ και πρζπει να υποβλθκεί 

υποχρεωτικά από τουσ  ζχοντεσ προσ τοφτο υποχρζωςθ νομίμωσ και προςθκόντωσ 

υπογεγραμμζνο.  

 

Β)  Oι οικονομικοί  φορείσ  πρζπει να ςυμπλθρϊςουν  μόνο τθν Ενότθτα α  του Μζρουσ ΙV 

χωρίσ να υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν  οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV 

του ΤΕΥΔ  

 

Γ) Το ΤΕΥΔ  ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται  ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα 

ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΜΕΟΣ Β), ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  Η ωσ άνω Οδθγία παρζχεται ςτουσ 

διαγωνιηόμενουσ ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ   μαηί με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
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Δ) Επί νομικϊν προςϊπων επιςθμαίνονται τα εξισ:  
 Το ΤΕΥΔ  κα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό τουσ και κα αφορά το νομικό 
πρόςωπο. Ειδικά όμωσ για τθν περίπτωςθ (του ποινικοφ μθτρϊου)  το ΤΕΥΔ κα υποβάλλεται 
επί ανωνφμων εταιρειϊν από όλα τα μζλθ του Δ.Σ. και τον διευκφνοντα ςφμβουλο και επί 
εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και επί προςωπικϊν εταιριϊν από τον ι τουσ διαχειριςτζσ 
τουσ και κα αφορά τον ίδιο τον δθλοφντα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Κατευκυντιρια 
Οδθγία 15  
 
γ) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνει ότι:  

 Oτι ζχει λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ 
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα 

 Η υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυςςόμενθσ 
προμικειασ.  

- Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε 
περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ 

 
δ) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνει ότι:  

 Θα παρζχει εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν για τθν καλι λειτουργία τόςο 
των μθχανικϊν μερϊν όςο και των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων και χωρίσ 
πρόςκετθ δαπάνθ για το Διμο Μυκόνου κα ενθμερϊνει, αναβακμίηει ι 
αντικακιςτά το λογιςμικό ελζγχου των διατάξεων με κάκε νεότερθ ζκδοςθ που 
διατίκεται από τον καταςκευαςτι. 

 Θα παρζχει, χωρίσ πρόςκετθ χρζωςθ για το Διμο Μυκόνου, ςυντιρθςθ του 
μθχανιςμοφ για τθν πρϊτθ περίοδο λειτουργίασ, μζχρι τθν απόςυρςι του από 
τθν ακτι και για διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ. Στθ διάρκεια αυτι κα παρζχει κατ’ 
ελάχιςτον μια (ανά μινα) τακτικι προλθπτικι ςυντιρθςθ κάκε ςυςτιματοσ. 

 Θα προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι άλλθσ 
λειτουργικισ ανωμαλίασ του εξοπλιςμοφ, ι/και ςφςτθμα, ι/και ςτθν 
αντικατάςταςθ (εφ’ όςον απαιτείται) μζρουσ ι του ςυνόλου αυτϊν χωρίσ 
καμία πρόςκετθ δαπάνθ για το Διμου Μυκόνου. 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
1. Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι αναφερόμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/86, πρζπει 

να φζρουν ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ και να υπογράφονται 
 από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό, ι  
 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ,  

 
Η υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 
 
Αν τα παραπάνω ςτοιχεία – δικαιολογθτικά του άρκρου αυτοφ, δεν υποβλθκοφν ι δεν 
είναι ζγκυρα ι είναι ελλιπι, ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία. 

 
2. Επιςθμάνςεισ ωσ προσ τον τρόπο ςφνταξθσ και υποβολισ των Υπεφκυνων Δθλϊςεων 
Διευκρινίηεται ότι «Υπεφκυνθ διλωςθ» νοείται, για τουσ θμεδαποφσ, διλωςθ κατά τθν 
παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, όπωσ κάκε φορά ιςχφει ι ςε περίπτωςθ 
αλλοδαποφ ςυμμετζχοντοσ, κείμενο ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ, ςφμφωνα με τισ 
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διατάξεισ τθσ χϊρασ προζλευςισ του, το οποίο κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςι 
του ςτα Ελλθνικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 454 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ και 
άρκρου 36 του Κϊδικα  περί Δικθγόρων (Ν. 4194/2013). 
 
Οι απαιτοφμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ι δθλϊςεισ ι βεβαιϊςεισ που ςυντάςςονται ι 
εκδίδονται από τον προςφζροντα, υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου 
.pdf, φζρουν – επί ποινι αποκλειςμοφ - τθν ψθφιακι υπογραφι - του προςφζροντα, ενϊ 
δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. Οι εν λόγω Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν 
απαιτείται να προςκομιςτοφν ςτθν ζντυπθ μορφι τουσ. 
 
Οι Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να φζρουν θμερομθνία ψθφιακισ υπογραφισ εντόσ 30 
θμερϊν πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ από κάκε ενδιαφερόμενο.  
Οι ωσ άνω Υ.Δ. δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ τουσ, ωςτόςο οι ωσ άνω υπογραφζσ πρζπει να είναι εντόσ των 
παραπάνω αναφερομζνων προκεςμιϊν. 
 
Οι δθλϊςεισ χρειάηεται οπωςδιποτε να ζχουν τα πλιρθ ςτοιχεία του υπογράφοντοσ 
(ονοματεπϊνυμο, ονοματεπϊνυμα πατζρα και μθτζρασ, θμερομθνία και τόπο γζννθςθσ, 
αρικμό δελτίου ταυτότθτασ, τθλζφωνο, τόπο και διεφκυνςθ κατοικίασ κλπ.), ϊςτε να είναι 
ορκζσ και πλιρεισ ςε ςτοιχεία υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986. 
 
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και λοιπζσ δθλϊςεισ ι βεβαιϊςεισ που δεν ζχουν ςυνταχκεί ι 
εκδοκεί από τον ίδιο τον προςφζροντα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι 
υπογραφι του, υποβάλλονται επίςθσ ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε μορφι αρχείου τφπου 
.pdf. Εφόςον φζρουν τθν ψθφιακι υπογραφι του ζχοντοσ προσ τοφτο υποχρζωςθ, δεν 
απαιτείται να προςκομιςτοφν ςτθν ζντυπθ μορφι τουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, 
προςκομίηονται επιπλζον ςε ζντυπθ μορφι ςτθν Ανακζτουςα αρχι εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ και φζρουν κεϊρθςθ του γνθςίου 
τθσ υπογραφισ. 
 
Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται από το φυςικό 
πρόςωπο, ενϊ ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό 
του ι από όποιον ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ι από ειδικϊσ εξουςιοδοτθκζντα προσ 
τοφτο εκπρόςωπο (ςε αυτι τθν περίπτωςθ υποβάλλεται επικυρωμζνο αντίγραφο του 
οικείου εξουςιοδοτικοφ εγγράφου). 
 
3. Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να 
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ. 
Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε 
από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ γίνεται με τθν κατάκεςθ ςχετικισ 
Υ.Δ.  
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 





17 

 

Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ δεν 
μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 
τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ 
Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ςτο ςφνολό τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα 
αποτελζςματά τθσ. Η δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα 
εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται από τον Φορζα Υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, που κα 
αποφαςίςει ςχετικά. Εάν αποφαςιςτεί ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να 
εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ, 
με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ. 
O αντικαταςτάτθσ πρζπει να εγκρικεί με απόφαςθ του Φορζα Υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
ΑΘΟ 10ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
α) Κατά τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προςφζροντεσ 
οφείλουν μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον ανοικτό 
διαγωνιςμό, τθσ οποίασ το ποςό ορίηεται ςε ποςοςτό 2% τθσ προχπολογιςκείςασ από τθν 
Υπθρεςία δαπάνθσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) των προςφερόμενων ειδϊν, με ανάλογθ 
ςτρογγυλοποίθςθ. 
β) Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά 
τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ: 
β1) προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ και 
β2) αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 
γ) Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το χρόνο ιςχφοσ 
προςφοράσ που ηθτά θ παροφςα διακιρυξθ κατά τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ, 
δθλαδι πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον εκατόν πενιντα (150) θμερϊν. Σε περίπτωςθ 
που θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ λιγει, ο Διμοσ Μυκόνου μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ, 
να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
δ) Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά 
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ ι παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ κατά τθν προςφορά 
του ι δεν προςκομίςει ζγκαιρα τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει ζγκαιρα για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
ε) Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
ςτ) Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα, κατά τα ανωτζρω, εγγφθςθ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δε λαμβάνονται υπόψθ. 
η) Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε 
μορφι αρχείου .pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ 
μορφι (πρωτότυπο), εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ. 
 
2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
α) Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, υποχρεοφται να 
κατακζςει κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ 
τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν  που κα 
προμθκεφςει, χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. 
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β) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
γ) Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 
τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί 
του ποςοφ τθσ αφξθςθσ εκτόσ ΦΡΑ. 
δ) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου. 
ε) Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 
ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για το διάςτθμα που κα ορίηεται ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ. 
ςτ) Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολο τουσ μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο 
πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ 
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του 
εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθν 
ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το 
ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν ι του τμιματοσ τθσ 
υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι αποδζςμευςθ τουσ απαιτείται 
προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 
ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 
 
3. Οι εγγυιςεισ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου εκδίδονται από πιςτωτικά 
ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ περί Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία 
κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ  ςε 
αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ 
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
 
4. Οι εγγυιςεισ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: 
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, 
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, 
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, 
η) τουσ όρουσ ότι: 
- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 
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- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 
Φορζα και 
ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 
Ο Διμοσ Μυκόνου επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.  
Σε κάκε περίπτωςθ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 
 
ΑΘΟ 11ο  
ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 
Ρεριεχόμενο προςφορϊν 
Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ : 
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» 
και  
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 
**(υπο)φάκελοσ : κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα + 
 
Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με 
χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που 
ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. 
 
 Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» 
υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ 
τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ. 
Συγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 
 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και 
προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα δικαιολογθτικά ςε μορφι αρχείου .pdf ςφμφωνα 
με το άρκρο 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το ςχετικό  
άρκρο Απόφαςθσ του  Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 
1924/02.06.2017 τεφχοσΒ’) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του 
προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε 
μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται ςτο πρωτόκολλο του Διμου, κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, 
πλθν των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φζρουν ψθφιακι υπογραφι . 
Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι 
κεϊρθςθ. 
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Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν 
θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ 
τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν 
ζχουν εκδοκεί /ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (Ρρομθκευτι) και κατά 
ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι θ 
Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ κλπ 
 
Τεχνικι προςφορά  
Η Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε 
μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόςον οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο 
ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει 
ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.  
 
Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίδεται ςτθν αναλυτικι τεκμθρίωςθ του προςφερόμενου 
εξοπλιςμοφ. Εμφάνιςθ οποιαςδιποτε τιμισ (πχ ανταλλακτικοφ, υπθρεςίασ, αποηθμίωςθσ, 
ανακεϊρθςθσ κλπ) ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, οδθγεί ςτθν απόρριψθ αυτισ ωσ 
απαράδεκτθσ.  
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ περιζχει ιδίωσ τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά 
ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια ειδϊν ςφμφωνα 
με τθ μελζτθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ  υπθρεςίασ , και πρζπει να  περιλαμβάνει   
υποχρεωτικά, τα κάτωκι ςτοιχεία: 

 
01. Το  προφίλ  τθσ  επιχείρθςθσ  του  διαγωνιηόμενου,  ιτοι   τθν   επιχειρθματικι 

δομι, τουσ  τομείσ δραςτθριότθτασ και τα παραγόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ 
02. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ τεχνικι του προςφορά είναι απόλυτα ςφμφωνθ με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθ μελζτθσ. 
03. Κατάλογο με τα πλιρθ ςτοιχεία των προςφερόμενων ειδϊν όπου απαραίτθτα κα 

αναφζρονται τα κφρια χαρακτθριςτικά τουσ, δθλαδι α) ο τφποσ-εμπορικι ονομαςία, 
β) θ χϊρα προζλευςθσ, και  γ) το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

04. Ρλιρθ τεχνικι περιγραφι, τεχνικά φυλλάδια και προςπζκτουσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου κακϊσ επίςθσ και οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο κρίνεται 
απαραίτθτο για τθν επιβεβαίωςθ των προδιαγραφϊν και χαρακτθριςτικϊν τουσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ μελζτθ. 

05. Τα Ριςτοποιθτικά ποιότθτασ και οι ςθμάνςεισ για τα προςφερόμενα είδθ, όπωσ 
αυτά ηθτοφνται ςτθ μελζτθ για κάκε είδοσ. 

 
Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, 
ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα 
ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου 
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Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφοράσ» 
Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του προςφζροντα. 
Η Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) 
φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά».  
Η οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε 
μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 

Η τιμι των προσ προμικεια ειδϊν κα δίνεται ανά μονάδα. 

Επιπλζον, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του 

ψθφιακά υπογεγραμμζνο  και το  ςχετικό  θλεκτρονικό  αρχείο, ςφμφωνα με το υπόδειγμα 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ, που βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ,  

ςε μορφι .pdf 
 Η ανωτζρω απαίτθςθ είναι απαραίτθτθ και κα πρζπει να τθρθκεί από όλουσ τουσ 

διαγωνιηόμενουσ, ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά  κα αποκλείεται από τα υπόλοιπα 

ςτάδια του διαγωνιςμοφ. 

 

Επιςθμαίνονται τα εξισ: 
Οι προςφορζσ υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ ι τουσ νομίμουσ 
εκπροςϊπουσ τουσ. Η προςφορά τθσ Ζνωςθσ προμθκευτϊν υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ είτε από εκπρόςωπο διοριςμζνο με ςυμβολαιογραφικό 
πλθρεξοφςιο. 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μία μόνο προςφορά.  
Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ που 
υποβλθκοφν δεν λαμβάνεται καμία εξ αυτϊν υπ' όψθ. 
Η ανακζτουςα αρχι δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που τθσ ζχουν διαβιβάςει οικονομικοί 
φoρείσ και τισ οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
ενδεικτικά, των τεχνικϊν ι εμπορικϊν απορριτων και των εμπιςτευτικϊν πτυχϊν των 
προςφορϊν. 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να επιβάλλουν απαιτιςεισ ςτουσ οικονομικοφσ φoρείσ, με 
ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν, τισ οποίεσ 
παρζχουν οι ανακζτουςεσ αρχζσ κακ’ όλθ τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων. Μποροφν 
επίςθσ να απαιτιςουν από τουσ οικονομικοφσ φoρείσ να διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των 
απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο 
πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ 
τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 
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Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων 
αςκείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του άρκρου πρϊτου του π.δ. 28/2015 
(Α'34). 
Επιπλζον,   

 Δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί υποχρεωτικά ςε 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ ςτον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι 
Ρροςφορά». 

 Ομοίωσ, δεν αναγνωρίηεται, δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί ςε 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ (λόγω μθ εφρεςθσ κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ 
του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»), θ εκ 
παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ ι δικαιολογθτικοφ τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ ςτον υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». 

 Δεν προβλζπεται όροσ αναπροςαρμογισ των τιμϊν τθσ ςφμβαςθσ. Ρροςφορά που 
κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ. 

 Ρροςφορά που δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, που είναι 
αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

 

 ΓΔΝΙΚΑ 

Διευκρινίςεισ επί των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ ι επί τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ δίνονται 
από τον προςφεφγοντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ και με τον 
τρόπο που υποδεικνφεται από αυτιν. Από τισ διευκρινίςεισ που δίνονται ςφμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που 
ηθτικθκαν. 
Ειδικότερα, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ Επιτροπι μπορεί να καλεί 
εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τθσ 
προςφοράσ τουσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι ι οικονομικι προςφορά) που ζχουν 
υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) 
θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Η 
διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι 
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε 
παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και 
ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, 
λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό 
τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράςεων και 
λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ 
προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, 
κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει 
ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα 
ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 
Η παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα, είναι υποχρεωτικι για τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των 
δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ 
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Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ οποία  δεν κα δίδεται για  το ςφνολο των υπό 
προμικεια ειδϊν. Γι' αυτό οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να προςφζρουν το ςφνολο των 
ποςοτιτων των ειδϊν που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό.    

 

 Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του 
υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
 
Κανείσ δεν μπορεί να εκπροςωπεί ςτθν ίδια δθμοπραςία περιςςότερεσ από μια εταιρίεσ ι 
ζνωςθ προμθκευτϊν, οφτε να ςυμμετάςχει χωριςτά για τον εαυτό του και να εκπροςωπεί 
εταιρεία που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό. Στθν περίπτωςθ αυτι αποκλείονται όλεσ οι 
προςφορζσ που κατακζτει εκτόσ από μία με τθν οποία κα ςυμμετζχει για λογαριαςμό του. 

 
 
ΑΘΟ 12ο  
ΓΛΩΣΣΑ - ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ  
Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι και όλα τα ςτοιχεία αυτισ, κακϊσ και 
κάκε ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ και οι πικανζσ προςφυγζσ που κα υποβλθκοφν κακ’ όλθ τθν 
διαδικαςία, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι κα ςυνοδεφονται από νόμιμθ 
ελλθνικι μετάφραςθ. 
Με ποινι να μθ γίνει δεκτι, θ προςφορά υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ 
τουσ τεχνικοφσ όρουσ που δφνανται να αναφζρονται και ςτθν Αγγλικι.  
Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που κα ςυνοδεφουν τθν Ρροςφορά – και μόνο αυτά - 
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Τα λοιπά τεχνικά ζγγραφα και 
πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, κα πρζπει να υποβλθκοφν 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ. 
Τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά, που κα υποβλθκοφν από αλλοδαπζσ Επιχειριςεισ 
πρζπει, επί ποινι απαραδζκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμζνα, είτε από το Αρμόδιο 
Ρροξενείο τθσ χϊρασ τθσ διαγωνιηόμενθσ, είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ «Apostille», 
ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το N. 1497/1984), ϊςτε 
να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ. 
Η μετάφραςθ των εγγράφων αυτϊν γίνεται, είτε από Ζλλθνα δικθγόρο κατά τισ διατάξεισ 
του άρκρου 53 του Κϊδικα Δικθγόρων, είτε από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ Ελλάδασ 
ςτθ χϊρα προζλευςθσ του εγγράφου ι από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ χϊρασ αυτισ 
ςτθν Ελλάδα, είτε από τθ μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν, είτε από 
ορκωτοφσ μεταφραςτζσ του Ν. 3712/2008. 
  
ΑΘΟ 13ο 
ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ  
- Ο διαγωνιηόμενοσ κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
- Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται δεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 
κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. 
Διευκρινίςεισ δίνονται από τον προςφζροντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι 
διαγωνιςμοφ, είτε ενϊπιον τθσ, είτε φςτερα από ειδοποίθςθ του Διμου μζςω του 
ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ. Από τισ διευκρινίςεισ αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 
αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία  ηθτικθκαν. 
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ΑΘΟ 14ο 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ, και  θ υποβολι αυτϊν επιφζρει τον 
αποκλειςμό του υποψθφίου αναδόχου. 
 
ΑΘΟ 15ο  
15.1.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 10:00 πμ, μζςω των 
αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
διαδικαςιϊν. 
Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των 
θλεκτρονικϊν (υπό) φακζλων «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Τεχνικι προςφορά» . 
Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά 
μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που 
κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν 
αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν μζςω του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ. 
Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ – Τεχνικι προςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό κα ζχουν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. 
Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων  με τίτλο «Οικονομικι 
Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, 
κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν 
προκειμζνου να λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 
 
Αν θ ςυνεδρίαςθ τθσ αρμόδιασ πιςτοποιθμζνθσ ςτο ςφςτθμα Επιτροπισ δεν καταςτεί 
δυνατι τθν θμζρα του Διαγωνιςμοφ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, αναβάλλεται  για  τθν  
ίδια ϊρα τρεισ  θμζρεσ  μετά  από τθν αρχικι  θμερομθνία  αποςφράγιςθσ.  
Αν θ θμζρα αυτι είναι αργία,  ο  Διαγωνιςμόσ  αναβάλλεται  για      τθν  πρϊτθ  επόμενθ  εργάςιμθ  
θμζρα       και  τθν    ίδια  ϊρα. 
 
 
15.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 
1. Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμοδίων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα 
οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων (άρκρο 100 του Ν. 4412/2016), όπωσ ειδικότερα αναλφεται 
παρακάτω. 
 
2. Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει τουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ με 
τα τυχόν επιμζρουσ απαιτοφμενα ςε ζντυπθ μορφι δικαιολογθτικά των προςφορϊν, τα 
οποία ζχουν κατατεκεί ςτο διμο ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ. Η επιτροπι αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και τουσ υποφακζλουσ με 
τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ». Οι υποφάκελοι με τθν 
ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» δεν αποςφραγίηονται. 
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3. Μετά και τθν ωσ άνω αποςφράγιςθ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων 
ζχουν υποβάλει προςφορζσ, ςε πρακτικό αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν - τεχνικϊν 
προςφορϊν, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι ελζγχει τα 
δικαιολογθτικά που κατατζκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν πλθρότθτα και τθν 
νομιμότθτά τουσ, και αξιολογεί τθ ςυμφωνία των τεχνικϊν προςφορϊν των 
ςυμμετεχόντων με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
 
4. Κατά το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ, θ Επιτροπι μπορεί να απευκφνει αιτιματα 
θλεκτρονικά, μζςω τθσ παρεχόμενθσ από το ςφςτθμα εφαρμογισ, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
χριςτεσ - οικονομικοφσ φορείσ, για παροχι διευκρινίςεων ι ςυμπλθρϊςεων επί νομίμωσ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό χριςτεσ – οικονομικοί 
φορείσ υποχρεοφνται, με ποινι αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ, να παρζχουν 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ και κατά περίπτωςθ εγγράφωσ (αν ηθτθκεί) τισ 
ηθτοφμενεσ διευκρινίςεισ - ςυμπλθρϊςεισ εντόσ των προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται. 
 
5. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, θ Επιτροπι 
ελζγχει τουσ φακζλουσ τεχνικισ προςφοράσ αυτϊν που δεν αποκλείονται με βάςθ τον 
ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.. Κατόπιν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα προβεί ςε 
ζλεγχο και αξιολόγθςθ του περιεχομζνου των τεχνικϊν προςφορϊν, προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει εάν ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και κα καταχωριςει, ςε ςχετικό 
πρακτικό, τυχόν προςφορζσ που χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, αναλφοντασ, για κάκε μία από 
αυτζσ, τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ. 
 
6. Με το πρακτικό που ςυντάςςει θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προτείνει τον αποκλειςμό 
υποψθφίων ςτισ περιπτϊςεισ παραβίαςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ ι ζλλειψθσ 
δικαιολογθτικϊν, χαρακτθρίηει ποιεσ προςφορζσ κρίνονται «τυπικά αποδεκτζσ ι μθ» και 
προωκεί το πρακτικό ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ. 
 
7. Η θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν 
ορίηεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και αποςτζλλεται ενθμερωτικό θλεκτρονικό 
μινυμα (με χριςθ του ςυςτιματοσ) για τθν κακοριςκείςα θμερομθνία και ϊρα 
διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν. Στθν 
κακοριςκείςα ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα, θ αρμόδια επιτροπι προβαίνει ςτθν 
θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων Οικονομικισ Ρροςφοράσ και οι 
ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν 
αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα / ειδοποίθςθ που 
παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 
 
8. Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι αφοφ ελζγξει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν προςφορϊν με 
τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, αξιολογεί τισ οικονομικζσ προςφορζσ και όςεσ κρικοφν 
παραδεκτζσ κατατάςςονται με βάςθ το κριτιριο κατακφρωςθσ. Δεδομζνου ότι για τθν 
τελικι επιλογι του αναδόχου κριτιριο είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, μόνο βάςει τιμισ, εφόςον τα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, θ Επιτροπι κατατάςςει τουσ προςφζροντεσ κατά 
ςειρά μειοδοςίασ. 
 
Εάν οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα  αρχι  πριν  απορρίψει  τισ  προςφορζσ,  ηθτά  γραπτϊσ  
διευκρινίςεισ  για  τθ  ςφνκεςθ  τθσ προςφοράσ τισ οποίεσ τυχόν κρίνει ςκόπιμεσ. 
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Οι διευκρινίςεισ αυτζσ μποροφν να αφοροφν : 
α. τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ μεκόδου καταςκευισ των προϊόντων 
β. τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι/και τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο 
προςφζρων για τθν προμικεια των προϊόντων 

γ. τθν πρωτοτυπία των προμθκειϊν που προτείνει ο προςφζρων 
δ. τθν ενδεχόμενθ χοριγθςθ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα. 
 
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι μία προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι, λόγω 
χοριγθςθσ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, θ προςφορά μπορεί να απορρίπτεται 
αποκλειςτικά γι' αυτόν τον λόγο με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ μόνο μετά από 
διαβοφλευςθ και εφόςον ο προςφζρων δεν είναι ςε κζςθ να αποδείξει, εντόσ επαρκοφσ 
προκεςμίασ τθν οποία τάςςει θ ανακζτουςα αρχι, ότι θ εν λόγω ενίςχυςθ χορθγικθκε ςε 
νόμιμα πλαίςια. Πταν θ ανακζτουςα αρχι απορρίπτει μια προςφορά υπό τισ ςυνκικεσ 
αυτζσ, ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςχετικά. 
 
Επιπλζον ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ: 
α. Η φπαρξθ μίασ και μόνο προςφοράσ δεν εμποδίηει τθν εξζλιξθ του διαγωνιςμοφ και τθν 
κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ αυτοφ, εφόςον κρίνεται ότι αυτι από πλευράσ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και οικονομικισ  προςφοράσ  είναι  ςφμφωνθ  με  τουσ  όρουσ  τθσ  
διακιρυξθσ  και  ςυμφζρουςα  για  τθν υπθρεςία  
β. Δεν απορρίπτεται προςφορά εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ 
επουςιϊδεισ  
 

 

Απόρριψθ  προςφορϊν 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, απορρίπτεται προςφορά που : 
 Είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι 

και αιρζςεισ ι δίνει γενικζσ και αςαφείσ απαντιςεισ χωρίσ τεχνικι τεκμθρίωςθ. 
 Αποτελεί εναλλακτικι προςφορά ι αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ 

ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εξομοιϊνεται με 
αντιπροςφορά. 

 Δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα ςχετικά 
κεφάλαια τθσ παροφςασ. 

 Δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των διαγωνιηομζνων τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και ςτοιχεία 
ςυμμετοχισ και δε ςυνοδεφεται από τθ/τισ νόμιμθ/εσ εγγυθτικι/ζσ επιςτολι/ζσ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. 

 Δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθν Ρροςφερόμενθ Τιμι, ι/και εμφανίηει 
οποιοδιποτε ςτοιχείο τθσ προςφερόμενθσ τιμισ ςε οποιοδιποτε άλλο ςθμείο τθσ 
πλθν των εντφπων τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

 Δεν προςκομίηει  τα  εγγράφωσ  αιτοφμενα ςυμπλθρωματικά ι διευκρινιςτικά  
ςτοιχεία ςτθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ εντόσ του 
οριηόμενου χρόνου. 

 Δίνει τιμι υπερβολικά χαμθλι και ο διαγωνιηόμενοσ δεν παρζχει επαρκι 
αιτιολόγθςθ προσ τοφτο. 

 Δίνει τιμι μεγαλφτερθ από τθν προχπολογιςκείςα ανά είδοσ. 

 Ορίηει χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν του εξοπλιςμοφ μεγαλφτερο του προβλεπόμενου 
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ςτθν παροφςα.  

 Ραρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
των τευχϊν του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ι δεν καλφπτει πλιρωσ όρουσ που ζχουν 
τεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 Δεν φζρει τθ ψθφιακι υπογραφι του προςφζροντα ι του εκπροςϊπου του. 
 Η Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει ανεξάρτθτα από 

το ςτάδιο που βρίςκεται ο διαγωνιςμόσ, προςφορά διαγωνιηομζνου ο οποίοσ 
αποδεικνφεται αναξιόπιςτοσ ςφμφωνα με τυχόν ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 Τα  φυςικά  ι  νομικά  πρόςωπα  τθσ  αλλοδαπισ,  τα  οποία  δεν  κα  υποβάλουν  
όλα  τα  ζγγραφα  των προςφορϊν επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 Οι ενϊςεισ προςϊπων ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ  ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τουσ, 

 Συμμετοχι ςε περιςςότερεσ προςφορζσ: Κανείσ διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει με περιςςότερεσ από μια προςφορζσ για το ίδιο 
είδοσ. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν, αυτόνομα ι ωσ μζλθ 
κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ με παραπάνω από μία προςφορζσ για το ίδιο είδοσ, 
αποκλείονται από τον διαγωνιςμό. Ο αποκλειςμόσ τουσ επιφζρει και τον 
αποκλειςμό τθσ κάκε προςφοράσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν για το ίδιο είδοσ 
προμικειασ. 

 
 
 
ΑΘΟ 16ο  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ  
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Διμοσ ειδοποιεί εγγράφωσ, μζςω του 
Συςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ το πολφ είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 των ακόλουκων 
δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται κατωτζρω, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ (άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016), κακϊσ και για τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.   
 Τα δικαιολογθτικά αυτά είναι τα εξισ: 
 
Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ  του τελευταίου τριμινου (03 μθνϊν)  
από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από  το οποίο 
να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 
1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ 
μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να επιςυνάπτει 
ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ 
αποφάςεισ. Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ του οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται 
επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό.  
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου 
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αφορά ιδίωσ: 
- τουσ διαχειριςτζσ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) κακϊσ και των ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 
εταιρειϊν ΙΚΕ  

- τον διευκφνοντα ςφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των 
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.). 

Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του 
 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα 
δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να 
καταβάλλει ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ του, όςο και για το απαςχολοφμενο ςε 
αυτόν προςωπικό. 

 

 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ 
ενθμερότθτεσ) τόςο για τον ίδιο τον εργοδότθ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο 
ςε αυτόν προςωπικό, από τα οποία να προκφπτει ότι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι  
ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ.  

Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ 
διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι 
ςε ιςχφ τόςο κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν όςο 
και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
 

Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ:  

-  αφορά και τουσ φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ οργανιςμοφσ 
κφριασ αςφάλιςθσ, ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ 
πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα  

- Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των 
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το 
απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. 

- Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά 
όλων    των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο 
το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.  

-   Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των       
 Δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν 
Συμβουλίων τουσ. 
tΣε  κάκε  περίπτωςθ  ο  οργανιςμόσ  κοινωνικισ  αςφάλιςθσ  ςτον  οποίο  είναι  
αςφαλιςμζνοσ  κάκε απαςχολοφμενοσ  ςτθν  επιχείρθςθ  του  ςυμμετζχοντοσ,  κα  
προκφπτει  κατά  κανόνα  από  το καταςτατικό  και  από  τθν  κεωρθμζνθ  κατάςταςθ  
προςωπικοφ  κατά  ειδικότθτα  ςτθν  οποία  κα εμφαίνεται  ο  αςφαλιςτικόσ  
οργανιςμόσ  που  είναι  αςφαλιςμζνοσ  ο  κάκε  απαςχολοφμενοσ  ςτθν επιχείρθςθ.  
 

 Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του 
υποχρεϊςεισ (φορολογικι ενθμερότθτα), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τόςο 
κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν όςο και κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
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 Ριςτοποιθτικό/ά  το/τα οποίο/α  να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου εξαμινου 
(6 μθνϊν) από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
από το οποίο να προκφπτει  ότι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, 
εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

 

 Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου όπου κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του ςε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμα - είδοσ των εργαςιϊν του, οι οποίεσ είναι ςυναφείσ με 
το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, και το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ 
πριν τθν  καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  του διαγωνιςμοφ και 
το οποίο να είναι ςε ιςχφ και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει το κατάλλθλο προςωπικό για τθν εγκατάςταςθ των 
υπό προμικεια ειδϊν  

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να αναφζρεται αναλυτικά ο απαιτοφμενοσ τεχνικόσ 
εξοπλιςμόσ τθσ επιχείρθςισ του για τθν εγκατάςταςθ των υπό προμικεια ειδϊν  
   

 

 Νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψθφίου 
νομικοφ προςϊπου: 
i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. 
ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ 
ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 
ii. Για Ε.Ρ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ 
Ε.Ρ.Ε. Επιπλζον, το καταςτατικό των Ε.Ρ.Ε. κα ςυνοδεφεται από αντίγραφο του ςχετικοφ 
Φ.Ε.Κ.  
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει 
επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ. 
Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει 
νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και 
Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με 
τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν 
αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των 
εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Τα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ 
επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. 
Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ 
τροποποίθςθσ, το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια 
του διαγωνιςμοφ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι 
ςτθν εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει 
κατατεκεί. 
Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα ι 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω 
περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, τα οποία κα υποβλθκοφν μαηί με Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 
1599/1986, που κα τα απαρικμεί και κα τα αντιςτοιχίηει. 
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ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ υποψιφιων προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν, όλα 
τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ. 
Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα ι δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ 
διλωςθ του μειοδότθ που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου. Για τουσ προμθκευτζσ που ςτθ χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από το νόμο 
ζνορκθ διλωςθ, αυτό μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ. ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ  χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 

οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 

παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 

ανωτζρω.   

Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να ζχουν εκδοκεί μζςα ςτο χρόνο 

που προβλζπεται για τα πιςτοποιθτικά, αντί των οποίων υποβάλλονται.  

Ολα  τα  ανωτζρω  ζγγραφα  που  προςκομίηονται  από  αλλοδαπζσ  εταιρείεσ  πρζπει  να  

είναι επικυρωμζνα από  τθν  κατά  νόμο  αρμόδια  αρχι  του  κράτουσ  τθσ  ζδρασ  του  

ιδρφματοσ  και  να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ Ελλθνικι γλϊςςα. Στα 

αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). 

 

Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

και ςτοιχεία ζχουν τθ μορφι και τον τφπο που προβλζπεται από τθ νομοκεςία από τθν 

οποία  διζπονται.  

 

Πλα τα ανωτζρω Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/ Κατακφρωςθσ υποβάλλονται από τον 

προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου .pdf. 

Τα δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο το μειοδότθ υπογράφονται 

από τον ίδιο και  φζρουν ψθφιακι υπογραφι (π.χ. Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ). 

Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Κατακφρωςθσ  που ζχουν 

υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο 

τον οικονομικό φορζα τότε οφείλουν επί ποινι αποκλειςμοφ να τα προςκομίςουν ςτθν 

Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ (Διμοσ Μυκόνου) ςε ζντυπθ μορφι, 

εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι (με διαβιβαςτικό όπου 

κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά). 

Ωσ τζτοια ςτοιχεία είναι ενδεικτικά τα δικαιολογθτικά ζγγραφα των πρωτοδικείων , τθσ 

Δ.Ο.Υ και τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα πλθν των ΦΕΚ. 
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Αν δεν προςκομιςκοφν ι δεν αναρτθκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν 

ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα 

προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Ο Διμοσ μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, 

εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 

θμζρεσ. 

 Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, ο 

προςωρινόσ μειοδότθσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν. 

4412/2016, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε 

προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και 

θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων 

ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 

προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 

υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

 Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν αναρτιςει και υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόςον είχε 

προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων 

κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται 

υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που αναρτικθκαν και προςκομίςκθκαν νομίμωσ και 

εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 

και 74 του Ν. 4412/2016 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και τα άρκρα 75, 76 και 77 

του Ν. 4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του 

άρκρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του, είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόςον 

είχε προςκομιςκεί, και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν. 4412/2016, θ 

κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων 

ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 

προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 

αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και το 

άρκρο 75 του Ν. 4412/2016 θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

 
ΆΘΟ 17ο 
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ» 
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 Η   θλεκτρονικι   αποςφράγιςθ   του   φακζλου   «∆ικαιολογθτικά   κατακφρωςθσ»   του  
προςφζροντοσ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται   το πολφ ςε  δφο 
εργάςιµεσ θµζρεσ  µετά  και  τθν  προςκόµιςθ  των  δικαιολογθτικϊν  ςε  ζντυπθ  µορφι,  
φςτερα  από  ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυµµετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ 
των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Η αποςφράγιςθ γίνεται µζςω του αρµόδιου 
πιςτοποιθµζνου ςτο ςφςτθµα  ςυλλογικοφ οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι Επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ του  ∆ιαγωνιςµοφ , εφαρµόηοντασ τισ  κείµενεσ διατάξεισ για τθν ανάκεςθ 
δθµοςίων ςυµβάςεων.  
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυµµετζχοντεσ ςτο διαγωνιςµό ζχουν θλεκτρονικι  
πρόςβαςθ ςτο περιεχόµενο του φακζλου «∆ικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» που   
αποςφραγίςκθκε.  
 
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του ∆ιαγωνιςµοφ :  
1. Ρροβαίνει ςτον ζλεγχο και ςτθν αξιολόγθςθ του θλεκτρονικοφ φακζλου «∆ικαιολογθτικά 
Κατακφρωςθσ» ςε ςυνδυαςµό και µε τα δικαιολογθτικά που ζχουν κατατεκεί ςτθν  
υπθρεςία του ∆ιµου ςε ζντυπθ µορφι  
 Η  αρµόδια Γνωµοδοτικι Επιτροπι ι άλλοι πιςτοποιθµζνοι χριςτεσ από τθν υπθρεςία που  
διενεργεί το διαγωνιςµό απευκφνουν αιτιµατα ςτουσ προςφζροντεσ για παροχι  
διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι προςφζροντεσ παρζχουν τισ  
διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςµιϊν που τουσ ορίηονται.  
2. Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ 
παραγράφουσ 3, 4 ι 5 του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016. 
3. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ 
διατάξεισ του παρόντοσ. 

 

 
ΑΘΟ 18ο  
ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τον προμθκευτι για χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι 
(120) θμερϊν, το οποίο υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα 
τθσ διακιρυξθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ (άρκρο 97 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία, πριν 
από τθν λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου  χρονικοφ ορίου  παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, ματαιϊνονται τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ με τθν επιφφλαξθ των 
διατάξεων των άρκρων 97 παρ. 4 Ν. 4412/2016. 
 
ΑΘΟ 19ο 
ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126555
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1. Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν θ Επιτροπισ διενζργειασ 
αξιολόγθςθσ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που 
κα κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
15% για διαγωνιςμοφσ προυπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν 
περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 
κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ 
αποδοχι από τον προμθκευτι. 
2. Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι είχαν 
δθλϊςει ότι πλθροφν, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο 
προςφζρων/υποψιφιοσ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι 
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι 
τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 
15 τθσ παροφςθσ. 
3. Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου που επιλκαν ςτο 
πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου, δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 4, 5 και 6 
του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, και εφαρμόηονται κατά τα λοιπά οι διατάξεισ των 
παραγράφων αυτϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ,καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου, που είχε προςκομιςκεί. 
 
 AΘΟ 20 ο 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η κατακφρωςθ τθσ προμικειασ γίνεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Στθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 4 και επόμενα του Ν. 3886/2010. Στισ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, 
με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που κα 
κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
2. Ο Διμοσ κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 
προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με 
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
3. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον ο Διμοσ 
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από 
τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, 
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, και 
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο 
τελευταίοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα  τα δικαιολογθτικά   του άρκρου 80 του Ν. 
4412/2016, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 
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4. Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο Διμοσ 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
5. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 
πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ του Διμου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 
προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, 
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΘΟ 21ο  
Ρροςφυγζσ  – ENΔΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο πλαίςιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ που ξεκινά  μετά τθν 26θ 

Ιουνίου  2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 

και του Ρ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)». Ειδικότερα, κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι 

είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά 

από πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, 

δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ 

νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, ςφμφωνα με το αρκ. 360 επ. Ν. 

4412/16. Οι προκεςμίεσ άςκθςθσ τθσ προςφυγισ ορίηονται ςτισ διατάξεισ του αρκ. 361 Ν. 4412/16. 

Ειδικά για προςφυγι κατά τθσ διακιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 15 

θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προςφυγι υποβάλλεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ τυποποιθμζνου εντφπου, όπωσ αυτό 

παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα I του Ρ.Δ 39/17 (άρκρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρκρου 8 ΡΔ 

39/17). 

Η προςφυγι κατατίκεται ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ και κοινοποιείται με μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν ΑΕΡΡ. Ωσ θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφυγισ κεωρείται θ 

θμερομθνία θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ αυτισ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ. 

Η προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά  με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ του 

Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf το οποίο 

φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. 

Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), θ οποία πιςτοποιείται από τθ 

Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Υποςτιριξθσ του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 

Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, ι ςε περίπτωςθ 

που θ διαγωνιςτικι διαδικαςία δεν διενεργείται μζςω του ΕΣΗΔΗΣ, θ προδικαςτικι προςφυγι 

κατατίκεται θλεκτρονικά ςτθν ΑΕΡΡ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι ωσ άνω αναφερόμενεσ διατάξεισ του Βιβλίου IV του Ν 4412/16 και του ΡΔ 

39/2017 
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ΆΘΟ 22ο  

ΥΡΟΓΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ςφμβαςθ  καταρτίηεται από τθν Υπθρεςία του Διμου Μυκόνου με βάςθ τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ και υπογράφονται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.  Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται με 
βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν που τισ ςυνοδεφουν και τθν προςφορά του 
μειοδότθ που ζγινε αποδεκτι από το Διμο. 
 Η ςφμβαςθ δεν μπορεί  να περιζχει  όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και 
περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα εξισ: 

1. Τον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

3. Τισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία τυπικζσ διαδικαςίεσ. 

4. Τα προσ προμικεια είδθ και τθν ποςότθτα. 

5. Τθν ςυμφωνθκείςα τιμι.  

6. Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν. 

7. Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα και με τθν τεχνικι προςφορά του μειοδότθ. 

8. Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ. 

9. Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν. 

10. Τον τρόπο πλθρωμισ και αναπροςαρμογισ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, εφόςον 

προβλζπεται αναπροςαρμογι. 

11. Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. 

12. Τθν παραλαβι των ποςοτιτων του κάκε είδουσ. 

 
Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν: 
α) Ζχει παραδοκεί ολόκλθρθ θ ποςότθτα. 
β) Ζχει παραλθφκεί οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 
γ) Ζχει γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν 
επιβλθκεί τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 
δ) Ζχουν εκπλθρωκεί και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ και ζχουν αποδεςμευτεί οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα 
προβλεπόμενα. 
 

Κιρυξθ προμθκευτι ζκπτωτου (άρκρο 203 Ν. 4412/2016) 
Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςκθκε για να 
υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ 
ι ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, με 
απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. 
Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ 
ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμά του που απορρζει απ’ αυτιν, εφόςον δεν φόρτωςε, 
παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 
4412/2016. 
Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ, 
όταν: 
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α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε με ευκφνθ του 
φορζα. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Κατά τα λοιπά ςε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ επιβάλλονται ς’ 
αυτόν οι κυρϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 207 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΘΟ 23ο  
ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ – ΡΑΑΛΑΒΗΣ  
Η παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν από τον προμθκευτι κα γίνει μζςα ςε προκεςμία 
δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν 
Επιτροπι τθσ παρ. 5 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 208 του Ν. 4412/2016.  
  
23.1 Ρροθγοφμενθ ειδοποίθςθ για τθν παράδοςθ 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί: 
- τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προµικεια, 
- τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και 
- τθν επιτροπι παραλαβισ, 
για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) 
εργάςιµεσ θµζρεσ νωρίτερα. (άρκρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16) 
 
23.2 Αποδεικτικό παράδοςθσ 
Μετά από κάκε προςκόµιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προµθκευτισ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθµζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται: 
- θ θµεροµθνία προςκόµιςθσ, 
- το υλικό, 
- θ ποςότθτα και 
- ο αρικµόσ τθσ ςφµβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκοµίςτθκε. (άρκρο 206 παρ.7 του 
Ν.4412/16) 
 

ΆΘΟ 24ο  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ  ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ- ΡΑΑΤΑΣΗ 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδόςει και να τοποκετιςει τα υπό προμικεια είδθ ςτα 

ςθμεία που κα υποδεικνφονται από τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μυκόνου 

και όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα το πολφ 

δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ παραγγελίασ. 

1. Ο ςυµβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν µπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ 
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθµζνθ απόφαςθ του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ µετά από γνωµοδότθςθ αρµοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε µε 
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυµφωνεί ο προµθκευτισ είτε φςτερα 
από ςχετικό αίτθµα του προµθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ 
του ςυµβατικοφ χρόνου, 
γ) το χρονικό διάςτθµα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι µικρότερο από τον αρχικό ςυµβατικό 
χρόνο παράδοςθσ. (άρκρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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2. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυµβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ  
δεν ςυνυπολογίηεται ςτο ςυµβατικό χρόνο παράδοςθσ. (άρκρο 206 παρ.2 του Ν.4412/16) 
3. Η απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιµατοσ από τθν 
υποβολι του ςχετικοφ αιτιµατοσ του προµθκευτι. (άρκρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16) 
4. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων 

ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ 

τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε 

άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ 

που προβλζπονται ςτο άρκρο 16 τθσ παροφςθσ. 

5. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 

παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 

υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 

αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 

προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

7. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 

αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο 

αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 

ΆΘΟ 25ο  

ΚΥΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΡΟΘΕΣΜΗ ΡΑΑΔΟΣΗ 
1. Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 

και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί 

τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

2. Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 

παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 

επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 

υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

3. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ 

παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που 

παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν 

ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ – παράδοςθσ. 

4. Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα 

ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ 

προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι 

τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του 

ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 

5. Η είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ 

από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, 

με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, 

εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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6. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

ΆΘΟ 26Ο  

ΑΡΟΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

(Άρκρο 213 Ν. 4412/2106) 
1. Σε περίπτωςθ, οριςτικισ απόρριψθσ των ειδϊν ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ 

ποςότθτασ, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από Γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου Οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τουσ, με άλλα που να είναι 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, μζςα ςε τακτικι προκεςμία που ορίηεται από τθν 

Απόφαςθ αυτι. Η προκεςμία αυτι, δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του μιςοφ του 

ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ςε περίπτωςθ που θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ 

του, ο δε Ρρομθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω 

εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Εάν, ο Ρρομθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που 

απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον, ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ 

χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

2. Η επιςτροφι των ειδϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ 

με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι ζχει παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο 

Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και 

αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τθσ 

νζασ ποςότθτασ. Η προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του 

προμθκευτι, που κα υποβλθκεί απαραίτθτα πζντε (5) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν από τθν 

εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, με τθν οποία και επιβάλλεται 

πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Εάν, 

παρζλκει θ προκεςμία αυτι κακϊσ και θ παράταςθ που τυχόν κα χορθγθκεί και ο 

Ρρομθκευτισ δεν παραλάβει τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο Φορζασ μπορεί να προβεί 

ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ κατά τα ιςχφοντα. 

3. Με Απόφαςθ του του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από Γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ 

παραλαβισ, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι των ειδϊν ςτον προμθκευτι, των υλικϊν που 

απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ με τθν προχπόκεςθ ότι, ο Ρρομθκευτισ 

κα κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που κα καλφπτει τθν τυχόν καταβλθκείςα αξία τθσ 

ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

 
ΑΘΟ 27ο 
ΧΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ υποχρεοφται  να 
παράςχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και διατιρθςθσ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 24 
μθνϊν, το οποίο αρχίηει από τθν θμερομθνία παράδοςθσ των υλικϊν. 
 
Ευκφνεσ- Υποχρεϊςεισ αναδόχου 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι 
λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει 
οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 215 παρ.2 Ν.4412/16) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126673
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Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ 
λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται 
ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. (άρκρο 215 παρ.3 
Ν.4412/16) 
 
ΑΘΟ 28ο 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σθμειϊνεται ότι ο Διμοσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να εξαντλιςει ολόκλθρθ τθν ποςότθτα 
των ειδϊν που αφορά θ προμικεια και το ποςόν που ζχει εγκρικεί, εφόςον οι ανάγκεσ του 
αποδειχκοφν μικρότερεσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ.  
Το ςυνολικό οικονομικό αντικείμενο τθσ προμικειασ μπορεί να μειωκεί κατά τθν ανάκεςθ 
τθσ παραγγελίασ μζχρι ποςοςτοφ 50% του ςυνόλου αυτισ, χωρίσ καμία αντίρρθςθ ι αξίωςθ 
του αναδόχου προσ αποηθμίωςθ για διαφυγόν κζρδοσ ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο. 
 
Χρονικι Μεταβολι 
Ο Διμοσ μπορεί να παρατείνει χρονικά τθν ςφμβαςθ χωρίσ αλλαγι του οικονομικοφ 
αντικειμζνου για διάςτθμα μζχρι το μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 
Δια τοφτο απαιτείται απόφαςθ Δ.Σ και ςφμφωνθ γνϊμθ του αναδόχου.  
 
ΑΘΟ 29ο 
ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

Κρατιςεισ που βαρφνουν τον προμθκευτι - Ρλθρωμι 
1.Ο προμθκευτισ βαρφνεται με όλεσ τισ εκ του νομοκετικοφ πλαιςίου που διζπει τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προβλεπόμενεσ κρατιςεισ. Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. βαρφνει 
τον Διμο. 
2. Η πλθρωμι κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ τθσ εκάςτοτε ολοκλθρωμζνθσ μονάδασ (για 
κακζνα από τα τρία (3) ςυςτιματα για αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςε παραλίεσ) θ οποία κα 
τίκεται ςε λειτουργία  και αφοφ υπογραφεί το ςχετικό πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ 
παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ ι εναλλακτικά θ πλθρωμι ςτον 
προμθκευτι μπορεί να γίνει με τθν ολοκλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του 
προμθκευτι μετά τθν οριςτικι παραλαβι από τθν αρμόδια επιτροπι του Διμου Μυκόνου. 
  
Σε κάκε περίπτωςθ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4152/2013 
 
ΑΘΟ 30ο  
ΡΛΗΟΦΟΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΩΝ  

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν -  διευκρινίςεων υποβάλλονται 
μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι διακζτουν ςχετικά 
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα 
από αίτθςι τουσ.  Τα  αιτιματα,  ςυνοδεφονται  υποχρεωτικά  από  επιςυναπτόμενο  
θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι αρχείου.pdf με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο 
υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων 
που υποβάλλονται είτε  με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126673
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126673
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126673
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είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. Επιςθμαίνεται ότι τα αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων για το περιεχόμενο  τθσ  Διακιρυξθσ  
μποροφν  να  υποβλθκοφν  μζχρι και τθν 6θ  θμζρα  πριν  από  τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των Ρροςφορϊν 
 
Η Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ςε όλεσ μαηί τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ 

του ανωτζρω διαςτιματοσ το αργότερο μζχρι (4) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των Ρροςφορϊν θλεκτρονικά, μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
(Λιψθ πλθροφοριϊν-Λιψθ Τευχϊν διαγωνιςμοφ) 
Ρλθροφορίεσ για τον διαγωνιςμό παρζχονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τθν 
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μυκόνου, περιοχι Αργφραινα, 84600, Τθλ 
+302289028557, Fax +302289028567, αρμόδιοσ επικοινωνίασ Ιωάννθσ οφςςοσ email: 
mayor@mykonos.gr. 
Ολόκλθρο το τεφχοσ του διαγωνιςμοφ είναι διακζςιμο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου 
ςτθν διεφκυνςθ: http://www.mykonos.gr/ και ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
ΑΘΟ 31ο  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Ρροκιρυξθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ομοίωσ κα αναρτθκεί 
και θ παροφςα  διακιρυξθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Ρερίλθψθ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςτον Τφπο ςφμφωνα με το Νόμο ςτο Τεφχοσ 
Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ,  ςε δφο (2) θμεριςιεσ 
– οικονομικζσ εφθμερίδεσ και ςε δφο (2) τοπικζσ εβδομαδιαίεσ. 
 
Επίςθσ θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα τοιχοκολλθκεί ςτο Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Γιαλόσ - 
Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ, με πρακτικό τοιχοκόλλθςθσ και κα αποςταλεί ςτο Εμπορικό 
Επιμελθτιριο. 
 
Ρλιρεσ τεφχοσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ μελζτθσ που τθ ςυνοδεφουν κα αναρτθκεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου  http://www.mykonos.gr,  
 
Ραρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςε όλα τα τεφχθ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ ςτθν  ιςτοςελίδα  του  Διμου Μυκόνου  http://www.mykonos.gr και ςτθν 
ιςτοςελίδα του εκνικοφ ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων –ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και 
επαναλθπτικισ του ςυνόλου των δθμοςιεφςεων που προβλζπονται κα καταβάλλονται ςε 
κάκε περίπτωςθ από τον προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςία. 
 

                           Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 
 

                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:mayor@mykonos.gr
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
Α. ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2017 
 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 
Α/Α  

ΕΙΔΟΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΡΑΝΗ 

1 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ 
ΡΑΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΤΕΜ 3   

  ΣΥΝΟΛΟ :  

  Φ.Ρ.Α. 13% :  

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :  

 
 

                   Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
 

                                                                                                                 Ημερομθνία:  
….…/…….../…….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ 

ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ 

ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΜΕΛΕΤΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                              
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Μελέτης  15/2017 

  

 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ: “ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ 

ΜΤΚΟΝΟΤ ” 

 
Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο …………€132.743,36……………….……ΔΤΡΩ. 
 

Φ.Π.Α. 13%………………………….€17.256,64……..….……….…ΔΤΡΩ. 

 

χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο ……€150.000,00…….……….….….ΔΤΡΩ. 

ΑΝΤΙΓΑΦΟ………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2017 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 
Με ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 13%) πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε κίαο νινθιεξσκέλεο 

παξέκβαζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ ζε αθηέο ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ.  
Στόχοσ του Διμου αποτελεί διευκόλυνςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ των ΑΜΕΑ ςε οργανωμζνεσ 

παραλίεσ κακϊσ επίςθσ και ο προςανατολιςμόσ όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςτθν 

ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςε κζματα προςβαςιμότθτασ ςτισ ακτζσ. 

Η διαμόρφωςθ των υποδομϊν πρόςβαςθσ ΑΜΕΑ κα γίνει ςτισ παραλίεσ Καλό Λιβάδι, Καλαφάτθσ & 

Καμινάκι του Διμου Μυκόνου. Με τθν υλοποίθςθ του ζργου κα πρζπει να επιτυγχάνεται αυτόνομθ 

πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτθ κάλαςςα. 

Δηδηθφηεξα ε πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη: 

Α/Α ΔΙΓΟ ΣΔΜ. 

1 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 

ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 

3 

 

Σέινο, ην έξγν νινθιεξψλεηαη κε: 

• Σελ πξνκήζεηα ηξηψλ (3) δηαηάμεσλ γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζηε ζάιαζζα. 

• Σελ πξνκήζεηα ηξηψλ (3) απνδπηεξίσλ γηα ΑΜΔΑ 

• Σελ ρσξνζέηεζε απφ κηαο (1) ζέζεο ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ΑΜΔΑ ζηηο παξαιίεο 

Καιαθάηεο θαη Κακηλάθη, νη νπνίεο ζα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο, θαζψο θαη εηδηθή 

επηδαπέδηα θαη επηζηήιηα ζήκαλζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

• Σελ πξνκήζεηα ηξηψλ (3) εηδηθψλ δηαδξφκσλ γηα ΑΜΔΑ πνπ ζα ελψλεη ηηο παξαπάλσ 

ππνδνκέο. 

• Σελ πξνκήζεηα ελεκεξσηηθψλ-πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

επηζθεπηψλ 
 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικά ςε 132.743,36€ ςυν ΦΡΑ 13% 17.256,64€ 
ιτοι ςυνολικά  150.000,00€. Η χρθματοδότθςθ γίνεται από ιδίουσ πόρουσ (Κ.Α. 15-7135.0004). 
 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, γηα 

ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/ 8-8-

2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

 

 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 

ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΔΑ Δ 

ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο, 14-06-2017 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

 

Αληψλεο Καζηνξίλεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ. 

Μχθνλνο 13-06-2017 

O πληάμαο 

 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο η.ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2017 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α  
ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΟΟΣ

ΗΣΑ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ 

ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΤΕΜ 3 44.247,79€ 
132.743,36

€  

  ΤΝΟΛΟ : 
132.743,36

€ 

  Φ.Π.Α. 13% : 17.256,64€ 

  ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ : 
150.000,00

€ 

 

 
  

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ 

ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο, 14-06-2017 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

 

Αληψλεο Καζηνξίλεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ. 

Μχθνλνο 13-06-2017 

O πληάμαο 

 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο η.ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2017 
 

 

 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Γεληθά 

Η παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ, ζηα πιαίζηα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ» 

Οη παξαιίεο Καιφ Ληβάδη, Καιαθάηεο θαη Κακηλάθη ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ πξφθεηηαη λα 

δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια, ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ΑΜΔΑ .  

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη απηφλνκε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία ζηε ζάιαζζα. 

Σέινο, ην έξγν νινθιεξψλεηαη κε: 

• Σελ πξνκήζεηα ηξηψλ (3) δηαηάμεσλ γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζηε ζάιαζζα. 

• Σελ πξνκήζεηα ηξηψλ (3) απνδπηεξίσλ γηα ΑΜΔΑ 

• Σελ ρσξνζέηεζε απφ κίαο (1) ζέζεο ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ΑΜΔΑ ζηηο παξαιίεο 

Καιφ Ληβάδη, Καιαθάηεο θαη Κακηλάθη, νη νπνίεο ζα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο, 

θαζψο θαη εηδηθή επηδαπέδηα θαη επηζηήιηα ζήκαλζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

• Σελ πξνκήζεηα ηξηψλ (3) εηδηθψλ δηαδξφκσλ γηα ΑΜΔΑ πνπ ζα ελψλεη ηηο παξαπάλσ 

ππνδνκέο. 

• Σελ πξνκήζεηα ελεκεξσηηθψλ-πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

επηζθεπηψλ 

Δηδηθφηεξα ε ηερληθή κειέηε πξέπεη θαη΄ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη: 

 

i. Γηαηάμεηο γηα ηελ απηόλνκε πξόζβαζε ΑΜΔΑ ζηε ζάιαζζα 

Οη παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ηελ εγθαηάζηαζε κε 

κφληκσλ βνεζεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζηε ζάιαζζα, θπξίσο 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.  

 

 

 

 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο 

νδεγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξ. θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΦΔΚ/Β/18/15-01-

2002). 

Σα ζπζηήκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πξννξίδνληαη γηα λα παξέρνπλ ζε θηλεηηθά αλάπεξνπο 

ή ζε άηνκα ηα νπνία ελ γέλεη είλαη πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο, ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο 

πξφζβαζεο ζηε ζάιαζζα, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη δπζρεξήο ε δηέιεπζε ησλ ππφινηπσλ  

επηζθεπηψλ-ρξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη ηα πξνο πξνκήζεηα ζπζηήκαηα λα 

θαηαιακβάλνπλ ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ρψξν, λα είλαη εχθνια ζηε ρξήζε, ρσξίο λα απαηηείηαη 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ 

ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 
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θακία ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε αιιά θαη λα εμαζθαιίδνπλ απφιπηε 

αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο ή θαη ηνπο ζπλνδνχο απηψλ. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο θαζφιε ηελ δηάξθεηα πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη δηαζέζηκα γηα 

ην θνηλφ. Σελ πεξίνδν απηή δελ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη παξνπζία ρεηξηζηή.   

Οη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζ' απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκή ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ θαη γεληθά 

φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη φια ηα 

απαηηνχκελα πιηθά γηα ηε ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο. Η φιε εγθαηάζηαζε 

ζα εθηειεζζεί κε πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Δπίζεκνπο Καλνληζκνχο θαη 

ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα παξαθάησ ξεηά αλαθεξφκελα 

θαη θάζε άιιν πιηθφ ή εμάξηεκα απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηαζθεπή θαη ηελ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, αθφκε θαη εάλ δελ απνηππψλεηαη ζε θάπνηα πεξηγξαθή ή 

πξνδηαγξαθή. 

Όια ινηπφλ ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο 

πνηφηεηαο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα ζε ηαρεία θζνξά 

θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ ζπληήξεζε. Όιεο δε νη 

νκνεηδείο κνλάδεο πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο 

εγθαηεζηεκέλα θαη ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο. 

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ φπνησλ πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ πξέπεη λα ππνβάιιεη 

πξνο έγθξηζε ζηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ)  πιήξε θαη ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (πίλαθαο πιηθψλ) πνπ 

ζα θαζνξίδεη αθξηβψο ηα ηερληθά ζηνηρεία φισλ ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη 

γεληθψο ησλ πιηθψλ (εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηχπνο, πιηθά θαηαζθεπήο, ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θιπ.), θαζψο θαη ζρεηηθά ζρεδηαγξάκκαηα εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα θαη ηελ πξνζθνξά. Δπίζεο ζε απηφ ην ζηάδην ζα θαζνξηζηεί θαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία/θπιιάδηα/prospectus ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη πιήξε ψζηε λα είλαη 

δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο αζθαινχο θξίζεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηνπο θαη ηα 

φπνηα πηζηνπνηεηηθά απηνχ λα είλαη δηαζέζηκα πξνο ππνβνιή ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία 

εθφζνλ δεηεζνχλ. 

 

 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, δνθηκέο ησλ κεραλεκάησλ, ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο θαη 

αληνρήο ησλ πιηθψλ ζα ηζρχζνπλ νη Δπίζεκνη Καλνληζκνί (π.ρ. ηνπ ΔΛΟΣ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βηνκεραλίαο, ηεο ΓΔΗ, Γεληθή Οδεγία Μεραλψλ) νη νπνίνη φπνπ δελ ππάξρνπλ ή είλαη 

ειιηπείο ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο Γεξκαληθνχο Καλνληζκνχο DIN, VDE, VDI, ISO θιπ. 

ή ηνπο Καλνληζκνχο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ κεραλεκάησλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, εθηφο βεβαίσο ησλ δνθηκψλ πνπ νξίδνπλ νη θαλνληζκνί, ζα γίλνπλ: 

 Βαζηθέο δνθηκέο απφδνζεο γηα θάζε ηχπν θχξηαο ζπζθεπήο. 
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 πλήζεηο δνθηκέο πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη νη ζπζθεπέο/εγθαηαζηάζεηο έρνπλ 

ζπλαξκνινγεζεί ζσζηά θαη ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά απφ ειεθηξνινγηθή θαη 

κεραλνινγηθή άπνςε. 

 Γνθηκέο θαη κεηξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Σνλίδεηαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ (αθφκε θαη θαηά ηελ 

κεηαθνξάο ή απνκάθξπλζεο πιηθψλ) πξέπεη πιένλ φισλ ησλ άιισλ (ηήξεζε ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θιπ) γηα απνθπγή δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζε ρξήζηεο 

ησλ ρψξσλ κε απνθιεηζηηθή εχζελε ηνπ αλαδφρνπ λα ηεξνχληαη φια ηα απαηηνχκελα κέζα 

πξνζηαζίαο ηφζν γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ φζν θαη γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ 

ρψξσλ. Σν θφζηνο ησλ φπνησλ θαζπζηεξήζεσλ ή κεηαβνιψλ ξπζκνχ εθηέιεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ εξγαζηψλ (κεηά ησλ πξνκεζεηψλ, θιπ) ιφγσ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηδηαίηεξσλ 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ έρεη ιεθζεί ππφςε ζηελ πξνζθνξά θαη νπδεκία πξφζζεηε αμίσζε γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο δχλαηαη λα γίλεη απνδεθηή. 

Ο Αλάδνρνο ινηπφλ ζα πξνζθέξεη, ειέγμεη θαη ζα πξνζαξκφζεη θαηάιιεια ζηα ζσζηά ηνπο 

κεγέζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη γεληθψο ζα ηεξήζεη φια ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα άλεπ 

νπδεκίαο πξφζζεηεο αμηψζεσο. 

ii. Σερληθή Πεξηγξαθή δηαηάμεσλ γηα ηελ απηόλνκε πξόζβαζε ΑΜΔΑ ζηε ζάιαζζα 

Πξφθεηηαη γηα κε κφληκεο, ζπλαξκνινγνχκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε 

ΑΜΔΑ ζηε ζάιαζζα νη νπνίεο ζα απνηεινχληαη ηνπιάρηζηνλ απφ: 

 Κεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ, πδαηνζηεγή.  

 Φσηνβνιηατθφ ζηνηρείν  

 πζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) 

 Αξζξσηνί ζηδεξφδξνκνη (ξάγεο) θαη παξειθφκελα απηψλ (ληίδεο, θαιχκκαηα θιπ) 

 Κνππαζηή (ρεηξνιηζζήξαο)  

 Φνξείν θίλεζεο  

 Δηδηθά δηακνξθσκέλν θάζηζκα  

 πξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο θιπ θαη΄ επηινγή ηνπ πξνζθέξνληνο 

 Φσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο 

 Αζχξκαηνο ρεηξηζκφο 

 Νηνπδηέξα 

 Φσηνζπλαγεξκφ 

 Παθέην ηειεκεηξίαο 

Κάζε δηάηαμε ζα πξέπεη λα έρεη ηηο δπλαηφλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο, ψζηε λα ππάξρεη ε 

δπλαηφλ κηθξφηεξε φριεζε, αιιά θαη ε δπλαηφλ κηθξφηεξε παξέκβαζε ζηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν. Η φιε δηάηαμε ζα ηξνθνδνηείηαη απφ κπαηαξίεο νη νπνίεο ζα θνξηίδνληαη απφ θ/β 

ζηνηρείν ην νπνίν ζα είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζηε δηάηαμε.  
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ε ζεκείν πνπ ζα επηιεγεί, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, 

ηνπνζεηείηαη ν θεληξηθφο πχξγνο ειέγρνπ. ην εζσηεξηθφ ηνπ πχξγνπ ειέγρνπ ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ν κεραληζκφο θίλεζεο θαη ε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ κε ηα ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνχο. ε απηφλ ζα ζπλδένληαη κε θαηάιιειν 

ηξφπν αλά ηκήκαηα νη ζηδεξνηξνρηέο – ξάγεο ηεο δηάηαμεο έσο φηνπ απηέο θηάζνπλ εληφο ηεο 

ζάιαζζαο θαη ζε θαηάιιειν κήθνο εληφο απηήο. Δπάλσ ζηηο ξάγεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα 

εηδηθά δηακνξθσκέλν θάζηζκα ην νπνίν κε ηε πξνζαξκνγή θαηάιιεινπ θνξείνπ ζα 

νιηζζαίλεη θαηά ην κήθνο ησλ ξαγψλ. ην ηέξκα ηεο δηαδξνκήο ζα ηνπνζεηεζεί 

ρεηξνιηζζήξαο ν νπνίνο ζα βνεζά ην ρξήζηε ζηελ απνβίβαζε θαη επηβίβαζε εληφο ηεο 

ζάιαζζαο. 

Η εγθαηάζηαζε ηεο θάζε δηάηαμεο  ζα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ  θαη κε ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε  ζην ζεκείν 

ηεο αθεηεξίαο κε ην ακαμίδηφ ηνπ θαη λα κπνξεί λα επηβηβαζηεί ζην εηδηθφ θάζηζκα ηεο 

δηάηαμεο. 

Ο ρξήζηεο κφιηο επηβηβαζηεί ζην θάζηζκα ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ην κεραληζκφ θίλεζεο 

κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ. Σφηε ην θάζηζκα, κέζσ ζπξκαηφζρνηλσλ ή αιπζίδσλ θιπ επηινγήο 

ηνπ Αλαδφρνπ,  πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ  ειεθηξνθίλεην κεραληζκφ πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ 

εξκαξίνπ ηνπ πχξγνπ, ζα κπνξεί λα νιηζζαίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζάιαζζαο πάλσ ζε 

κηα ζηαζεξή ηξνρηά/δηαδξνκή  κήθνπο αλάινγνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαιίαο πνπ 

ηνπνζεηείηαη. 

Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα είηε λα απνβηβαζηεί ζην ζεκείν πνπ επηζπκεί (εθφζνλ θάηη 

ηέηνην είλαη εθηθηφ)  είηε λα ζπλερίζεη ηελ δηαδξνκή πξνο ην άθξν ησλ ξαγψλ.  

ην ηεξκαηηθφ ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ην θάζηζκα ζα ζηακαηά απηφκαηα θαη κε ηε βνήζεηα 

ρεηξνιηζζήξα, ν νπνίνο ζα είλαη κέξνο ηεο δηάηαμεο θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε 

θαηάιιειν ζεκείν, ζα είλαη δπλαηή ε απνβίβαζε ηνπ ρξήζηε εληφο ηεο ζάιαζζαο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο θνιχκβεζεο αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

ρεηξνιηζζήξα ν ρξήζηεο ζα επηβηβάδεηαη μαλά ζην θάζηζκα, ζα δίλεηαη εληνιή απφ ην 

ηειερεηξηζηήξην θαη ην θάζηζκα ζα μεθηλάεη θαη ζα ζηακαηάεη απηφκαηα ζην ζεκείν 

αθεηεξίαο. 

ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο θίλεζεο κέζσ 

ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ ή θαη ρεηξνθίλεηα. 

 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε ειεθηξηθήο ή κεραληθήο βιάβεο ηεο δηάηαμεο,  ζα ππάξρεη πξφβιεςε γηα 

ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία κε ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ηνπ ρξήζηε ζην ζεκείν επηβίβαζεο ζηελ 

μεξά (ζεκείν αθεηεξίαο), ε νπνία θαη ζα πεξηγξάθεηαη. 

Όια ηα δνκηθά κέξε ηεο δηάηαμεο θαζψο θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξν-πιηθά ζχλδεζεο 

(θνριίεο, άμνλεο θιπ) είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ AISI 316L, AISI 304L, θιπ). Σα ππφινηπα κέξε κπνξνχλ λα είλαη 

απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε (πρ πνιπκεξή πιηθά, εκπνηηζκέλε μπιεία). ε θάζε 

πεξίπησζε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξε θαη έηνηκα γηα ρξήζε θαη ζηελ ηειηθή 

πξνζθνξά ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πιήξεο πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζην ρψξν.  
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iii. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

1.  Γηαζηάζεηο 

Σα βαζηθά ζηνηρεία δηαζηαζηνιφγεζεο θαη απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηα 

πξνζθεξφκελα ζπζηήκαηα είλαη: 

 Μζγιςτο βάροσ χριςτθ: τουλάχιςτον ζωσ 120 kg 

 Συντελεςτισ αςφαλείασ φορτίων τουλάχιςτον 1,8 

 Τφποσ τροφοδοςίασ : Συνεχζσ ρεφμα 

 Τροφοδοςία θλεκτροκινθτιρα : 12Vdc 

 Τροφοδοςία θλεκτρολογικοφ πίνακα : 24Vdc  

 Ταχφτθτα διαδρομισ: από 0,10 ζωσ 0,20m/s (Ανάλογα με το μικοσ τθσ διάταξθσ) 

 Χριςεισ ανά μζρα: τουλάχιςτον 30 χριςεισ 

 Χριςεισ χωρίσ θλιοφάνεια: 90 

 Φψοσ κακίςματοσ ςτο ςθμείο αφετθρίασ : περίπου 50 cm  

 Βάκοσ τερματικοφ ςθμείου : περίπου 75 cm 

Η επζχλε γηα ηελ επηηφπηα αθξηβή ιήςε πςνκέηξσλ, δηαζηάζεσλ, επζπγξακκηψλ θιπ θαη ηηο 

ζπλαθείο παξαγγειίεο πιηθψλ, ξαγψλ θιπ πνπ ζπγθξνηνχλ θάζε δηάηαμε, βαξχλεη 

απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 

2. Δξκάξην Πχξγνπ ειέγρνπ 

Σν εξκάξην ηνπ πχξγνπ ειέγρνπ ηεο θάζε δηάηαμεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην 

ράιπβα θαη ζα είλαη θαηάιιειν γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ. ην εξκάξην ηνπ πχξγνπ ειέγρνπ 

ηεο δηάηαμεο ζα βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη φινη νη απαξαίηεηνη απηνκαηηζκνί γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο θαζψο θαη ν κεραληζκφο θίλεζεο ηεο δηάηαμεο. 

 

 

 

 

3. Ηιεθηξνληθφο Πίλαθαο θαη εμνπιηζκφο 

Ο θεληξηθφο ειεθηξνληθφο πίλαθαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ζεκείν ηέηνην  ψζηε 

λα γίλεηαη εχθνια ε πξφζβαζε γηα ηελ ζπληήξεζε, αληηθαηάζηαζε θαη ξχζκηζε 

ειεθηξνληθψλ – κεραληθψλ κεξψλ ηεο δηάηαμεο. 

Όιεο νη ειεθηξνληθέο πιαθέηεο ζα πξέπεη λα είλαη βπζκαησηνχ ηχπνπ, γηα ηελ άκεζε 

αληηθαηάζηαζε ζε ηπρφλ βιάβεο. Όια δε ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα hardware πιαθέηεο, 

ηξνθνδνηηθά, κπαηαξίεο, ζα πξέπεη λα είλαη πξνθπιαγκέλα εληφο  εηδηθνχ ζηεγαλνχ 

θνπηηνχ πνπ ζα θέξεη θιεηδαξηά θαη ζα αζθαιίδεη εξκεηηθά, πξνζηαηεπκέλν απφ ηπρφλ 

πγξαζία. 

Σν φιν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί κε ρακειή ηάζε D.C., θαη ζα θαιχπηεη φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 

4. Σειερεηξηζηήξην 

Σν ηειερεηξηζηήξην ηεο θάζε δηάηαμεο ζα πξέπεη ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ λα είλαη 

πιήξσο ζηεγαλφ θαη γηα ρξήζε εληφο ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη λα είλαη απιφ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κε ηα δπλαηφλ ιηγφηεξα πιήθηξα ρεηξηζκνχ.  
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Σα πιήθηξα ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο θαη θηληξίζκαηνο, εχθνιεο 

αλαγλσζηκφηεηαο, εξγνλνκηθήο ζρεδίαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ, ηελ πξνζπέιαζε άκεζα.  ε θακία πεξίπησζε ηα πξνζθεξφκελα, δελ  ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ε αζάθεηεο θαηαλφεζεο ρξήζεο ηνπο,  αιιά ζα πξέπεη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπο λα είλαη άκεζα θαηαλνεηέο θαη ρξεζηηθέο, απφ φινπο  ηνπο ρξήζηεο, αθφκα 

θαη απφ ηνπο ειηθησκέλνπο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κε ην πάηεκα θάπνηνπ 

πιήθηξνπ απηνχ, ην θάζηζκα λα  αθηλεηνπνηείηαη αθαξηαία. 

Δπεηδή ππάξρεη ε πεξίπησζε αζηνρίαο ησλ ηειερεηξηζηεξίσλ ή θάπνηνπ άιινπ ειεθηξνληθνχ, 

ειεθηξνινγηθνχ ή κεραληθνχ κέξνπο ηεο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο κε ρεηξνθίλεην ηξφπν. 

Κάζε δηάηαμε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) ηειερεηξηζηήξηα. 

 

5. ηδεξνηξνρηά-Ράγεο - Φνξείν 

Οη ξάγεο ζα είλαη αξζξσηά ηκήκαηα, θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα, ζε 

θαηάιιειν κήθνο ηα νπνία ζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπο ζα κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζην επηζπκεηφ 

ζπλνιηθφ κήθνο (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαιίαο πνπ ηνπνζεηείηαη), ψζηε λα 

θαηαιήγνπλ κέζα ζην πδάηηλν ζηνηρείν. ην ηειεπηαίν ηκήκα εληφο ηεο ζάιαζζαο ζα κπνξεί 

είηε λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηφ ε θνππαζηή (ρεηξνιηζζήξαο), ε νπνία θαη απηή ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, είηε απηή ζα είλαη ελζσκαησκέλε ζην ηειηθφ 

ηκήκα ξάγαο. 

Ο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη εχθνινο θαη γξήγνξνο αιιά θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ κεραληζκνχ. 

Οη αξζξσηνί ζηδεξφδξνκνη-ξάγεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηξνρηά/δηαδξνκή κέρξη ην 

ηεξκαηηθφ ζεκείν ζα πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνληαη νη ρξήζηεο απφ ηα θηλεηά κέξε, 

λα θαιχπηνληαη απφ θαιχκκαηα θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ. απφ 

αλνμείδσην ράιπβα, εκπνηηζκέλε μπιεία, πνιπκεξή πιηθά, θιπ). 

Οη ξάγεο ζην άλσ ζεκείν ζα ζπλδένληαη θαηάιιεια θαη κε αζθάιεηα ζηνλ πχξγν ηεο 

δηάηαμεο φπνπ βξίζθεηαη ν κεραληζκφο θίλεζεο ηνπ θνξείνπ. Σν θνξείν, ην νπνίν νιηζζαίλεη 

θαηά κήθνο ησλ ξαγψλ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα νη δε ηξνρνί απηνχ 

ζα είλαη θαηάιιειεο αληνρήο θαη θαηάιιεινπ πιηθνχ γηα ηελ θαιχηεξε νιίζζεζε ρσξίο 

ηδηαίηεξνπο ζνξχβνπο. Σν ζχζηεκα ηεο ζηδεξνηξνρηάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα ηκήκαηα ψζηε λα κπνξεί απηή λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ελδερφκελεο θιήζεηο ηεο 

παξαιίαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί.  

Γηα ην ζχλνιν ηεο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε ηεο ζην έδαθνο. ε 

θάζε πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιείηαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο παξαιίαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ηξφπνο ζηήξημεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο. Σα πιηθά ζηεξέσζεο ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

 

6. Φσηνβνιηατθφ ζηνηρείν - Μπαηαξία 

Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο  απηφλνκν ελεξγεηαθά, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζσ κηαο κπαηαξίαο θαηάιιειεο 

ρσξεηηθφηεηαο πνπ ζα θνξηίδεηαη ειεγρφκελα απφ ην θ/β ζηνηρείν. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην 

ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε θαηαζηάζεηο ρακειήο ειηνθάλεηαο ελψ 

δελ απαηηείηαη θακία ζχλδεζε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν. 
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Παξάιιεια ε ρξήζε ρακειήο ηάζεο ζπλερνχο ξεχκαηνο θάλεη ηελ δηάηαμε αζθαιή θαζψο 

δελ ηίζεηαη ζέκα αζθαιείαο ιφγσ ηεο ειεθηξηθήο ηεο ηξνθνδφηεζεο. 

Σν ζχζηεκα ζα είλαη έηζη δηαζηαζηνινγεκέλν, ψζηε λα θαιχπηεη 90 ρξήζεηο ρσξίο 

ειηνθάλεηα.  

 

7. Νηνπδηέξα γηα ΑΜΔΑ 

Σκήκα ηεο πξνζβάζηκεο παξαιίαο απνηειεί ην ληνπο γηα ΑκεΑ. Σν ληνπο γηα ΑκεΑ ζα πξέπεη 

λα είλαη κε κφληκν γηα λα δχλαηαη ε επηινγή λα απνζχξεηαη απφ ηελ παξαιία ηελ ρεηκεξηλή 

πεξίνδν θαη λα πξνζηαηεπζεί. Θα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην 

άηνκν κε αλαπεξία κφιηο εμέξρεηαη απφ ηελ ζάιαζζα λα κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα βξαρεί ν πξνζσπηθφο ηνπ εμνπιηζκφο, φπσο αλαπεξηθφ ακαμίδην. Να έρεη 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο - ζηήξημεο ζε ζπζθεπή απηφλνκήο πξφζβαζήο ζηε ζάιαζζα. Ο 

δηαθφπηεο ξνήο ηνπ ληνπο ζα πξέπεη λα έρεη ιεηηνπξγεία ρξνλνθαζπζηέξεζεο γηα 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ. Σέινο ην αθξνθχζην ηνπ ληνπο ζα πξέπεη λα έρεη ξπζκηδφκελε 

θαηεχζπλζε θαη κεηαβιεηή έληαζε ξνήο ηφζν γηα εμνηθνλφκεζε λεξνχ φζν θαη 

κεηαβαιιφκελε έληαζε ξνήο ζε πεξίπησζε έληνλσλ αλέκσλ. 

 

 

 

 

8. Φσηνζπλαγεξκφο 

Η δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζηε ζάιαζζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

θσηνζπλαγεξκφ. Ο θσηνζπλαγεξκφο είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ 

θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θαη βαλδαιηζκφο θαηά ησλ δηαηάμεσλ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. 

 

9. Παθέην ηειεκεηξίαο 

Σν θάζε ζχζηεκα γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζηε ζάιαζζα ζα είλαη ζπλδεκέλν κε 

ην δηαδίθηπν θαη αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηνπ Internet Of Thinks ζα κπνξεί λα παξέρεη 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθνξίεο, φπσο θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αθηή, ζεξκνθξαζία 

αέξα, ζεξκνθξαζία λεξνχ. Αθφκε, ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζείηαη θάζε 

δηάηαμε κέζσ ηεο ηειεκεηξίαο ψζηε λα ππάξρεη πιήξε εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

βξίζθεηαη ε αληίζηνηρε ζπζθεπή θαη αλ θάπνηα παξάκεηξνο πιεζηάδεη ζε νξηαθέο ηηκέο, λα 

πξνιαβαίλεηαη θάζε πηζαλή βιάβε. Αλάινγα κε ην παθέην ζχλδεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα 

απνηειεί θαη WiFi spot. 

 

iv. Γεληθέο Τερληθέο Υπνρξεώζεηο 

 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ιάβεη γλψζε ησλ 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ζηελ ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη ζα πεξηιακβάλνληαη ε 

εγθαηάζηαζε, νη ξπζκίζεηο, ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη: 

Οη ζπζθεπέο ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ρξήζεηο εκεξεζίσο, 

ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη θαηλφκελα ππεξζέξκαλζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνκνλάδεο 

ηνπο.    
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Όια ηα πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θαη ινηπά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

ηερληθή έθζεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ ηελ ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο κε ηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν ηεο πιεξφηεηάο ηνπο. (εθηφο απηψλ πνπ νξίδεη ε 

πξφζθιεζε λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά). ε πεξίπησζε πνπ απηά δελ 

πξνζθνκηζηνχλ απηνκάησο ζα απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία. 

Κάζε ζπζθεπή λα θέξεη ηε ζήκαλζε „‟CE‟‟ θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο θνηλέο Τπνπξγηθέο 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ πεξηέρνληαη ζηα Φ.Δ.Κ. 688/Β/1994 θαη 992/Β/30-12-94. 

Γηα φια ηα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πηζηνπνηεηηθά αζθαινχο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπκβαηφηεηαο κε φξηα αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη απφ νδεγίεο, 

θαλνληζκνχο θαη λφξκεο Διιεληθψλ θαη δηεζλψλ (Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΗΠΑ)  Οξγαληζκψλ 

(π.ρ ΔΛΟΣ, ISO, EEC, λφξκεο EN θιπ) ζε ζρέζε κε: 

 Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο θαη νξίσλ ρξφλνπ έθζεζεο αλζξψπσλ ζε 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 

 Δπηδξάζεηο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ζε βεκαηνδφηεο θαξδηνπαζψλ. 

 Δπηδξάζεηο καγλεηηθψλ πεδίσλ ζε πιηθφ εγγξαθήο (καγλεηηθέο θαζέηεο, ηαηλίεο, 

δηζθέηεο, θάξηεο). 

Πξέπεη λα δνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηερληθά εγρεηξίδηα θαη νδεγίεο ειέγρνπ, ρξήζεο θαη 

ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Οδεγίεο ρεηξηζκνχ ηεο δηάηαμεο ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζε επδηάθξηην ζεκείν πάλσ ζηελ 

δηάηαμε ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ηα ΑκεΑ θαη νη 

ζπλνδνί ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ, εξγαζηψλ, hardware θαη ινγηζκηθνχ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη 

παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, φπσο έρεη παξαπάλσ πεξηγξαθεί, θαζψο θαη 

φια ηα πιηθά θαη κηθξν-πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αθφκα θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηψο ζε απηή. 

Η κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη νη εξγαζίεο επηζθεπψλ ζα εθηειεζηνχλ ζε εξγάζηκεο θαη κε 

εκέξεο θαη ψξεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία. Οη εξγαζίεο 

εγθαηάζηαζεο δελ ζα πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα πξνθαινχλ φριεζε ζηνπο πεξηνίθνπο, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο. Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλελλφεζε κε 

ηελ Τπεξεζία. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ρσξίο ειαηηψκαηα, θαη νη ρψξνη ζα παξαδνζνχλ απαξαίηεηα 

θαζαξνί θαη απαιιαγκέλνη απφ άρξεζηα πιηθά, ηα νπνία ζα απνκαθξπλζνχλ εθηφο ηνπ ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο ηεο δηάηαμεο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ηνπ 

αξκφδηνπ κεραληθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη λα ηνπο 

ελεκεξψλεη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αλαθχπηεη. 

ηελ ηειηθή πξνζθνξά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ή θαη 

θνξέσλ-ζπιιφγσλ πνπ ζα επηιέμεη ε Τπεξεζία γηα έσο θαη δχν (2) εκέξεο, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία.  
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v. Δγγπήζεηο - πληήξεζε  

Η Αλάδνρνο εηαηξεία ζα παξέρεη γξαπηή εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηφζν ησλ κεραληθψλ κεξψλ φζν θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. Ο Αλάδνρνο, 

ρσξίο πξφζζεηε δαπάλε γηα ηελ Τπεξεζία, είλαη ππνρξεσκέλνο κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο 

εγγχεζεο (2 έηε) ηνπ ζπζηήκαηνο λα ελεκεξψλεη, αλαβαζκίδεη ή αληηθαζηζηά ην ινγηζκηθφ 

ειέγρνπ ησλ δηαηάμεσλ κε θάζε λεφηεξε έθδνζε πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή. 

ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνχ ρσξίο 

πξφζζεηε ρξέσζε γηα ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο, κέρξη ηελ απφζπξζή απφ ηελ αθηή θαη 

γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο. ηε δηάξθεηα απηή ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη θαη‟ 

ειάρηζηνλ κηα (αλά κήλα) ηαθηηθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θάζε ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, 

ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή άιιεο ιεηηνπξγηθήο 

αλσκαιίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ή/θαη ζχζηεκα, ή/θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε (εθ‟ φζνλ απαηηείηαη) 

κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηψλ ρσξίο θακία πξφζζεηε δαπάλε γηα ηελ Τπεξεζία. Σν θφζηνο 

φισλ ησλ αλαισζίκσλ, αληαιιαθηηθψλ, ιηπαληηθψλ, κηθξν -πιηθψλ, θιπ βαξχλεη ηνλ 

Αλάδνρν. 

 

vi. Γηάδξνκνο πξόζβαζεο ΑΜΔΑ 

Όιεο νη πξνζβάζηκεο ππνδνκέο πξέπεη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε μχιηλν δηάδξνκν 

πιάηνπο 1,50κ. κε δηάθελα πνπ δελ ζα μεπεξλνχλ ηα 2εθ. 

Ο δηάδξνκνο ζα απνηειείηαη απφ ηκήκαηα θαηάιιεινπ κήθνπο γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ 

θαη απνζήθεπζε ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. Σν πιηθφ ηνπ δηαδξφκνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

αξκνλία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ε αηζζεηηθή ηεο παξαιίαο. 

Δπεηδή ν δηάδξνκνο απηφο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ινπφκελνπο είλαη 

απαξαίηεην λα κπνξεί λα πεξπαηεζεί κε γπκλά πφδηα. 

 

vii. Λπόκελν  Απνδπηήξην γηα ΑΜΔΑ 

Η πξνζπειάζηκε απφ ΑΜΔΑ παξαιία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα απνδπηήξην 

πξνζβάζηκν κε αλαπεξηθφ ακαμίδην. Σν απνδπηήξην απηφ ζα πξέπεη λα είλαη κε κφληκν 

απνδπηήξην. Σα κέξε ηνπ ζα  πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηκήκαηα εχθνια 

ζπλαξκνινγνχκελα θαη απνζπλαξκνινγνχκελα, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε κεηαθνξά ηνπ απφ 

θαη πξνο ηελ παξαιία ηεο ηνπνζέηεζεο. Σν θάζε ηκήκα ηνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 

κέγεζνο πνπ κπνξεί λα ππνδερηεί έλα ειαθξχ αλνηρηφ θνξηεγφ, πξνθεηκέλνπ ε κεηαθνξά ηνπ 

λα είλαη δπλαηή κε νηθνλνκηθά κέζα. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά 

ζηε ζαιάζζηα δηάβξσζε. Η ζχξα ζα πξέπεη λα αλνίγεη πξνο ηα έμσ κε σθέιηκν πιάηνο 

ηνπιάρηζηνλ 90εθ. Μεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο 

γηα λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί αλαπεξηθφ ακαμίδην, λα ππάξρεη ειεχζεξνο θχθινο δηακέηξνπ 

ηνπιάρηζηνλ 1,50κ. 

Δληφο ηνπ απνδπηεξίνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πάγθνο κε βάζνο 70 εθ., ειάρηζην πιάηνο 1,50κ. 

θαη ζε χςνο 50εθ. απφ ην έδαθνο. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πάγθνπ ζα πξέπεη λα 

αλνμείδσηνο ράιπβαο ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ζαιάζζηα δηάβξσζε θαη λα κελ επλνεί 

ηελ αλάπηπμε κηθξφ νξγαληζκψλ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ θξεκάζηξεο εθαηέξσζελ ηνπ 

πάγθνπ θαη δίπια ζηε ζχξα ζε απφζηαζε απφ ην έδαθνο 120εθ θαη 180εθ. Σέινο ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ρεηξνιαβέο εθαηέξσζελ ηνπ πάγθνπ θαη δίπια ζηε ζχξα ζε θαηάιιειν χςνο. 

viii. Υώξνη ζθίαζεο 
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Μεηά απφ παξαηεηακέλν ρξφλν ζηελ παξαιία φινη νη ινπφκελνη αλαδεηνχλ ρψξν κε ζθηά γηα 

λα πξνθπιαρηνχλ απφ ηνλ ήιην. Έηζη θαη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 

ρψξνη ζθίαζεο πνπ λα είλαη πξνζβάζηκνη απφ αλαπεξηθά ακαμίδηα. Οη ρψξνη απηνί πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε δηαδξφκνπο κε ηνπο ππνινίπνπο πξνζβάζηκνπο ρψξνπο ηεο παξαιίαο. Σν 

ζπλνιηθφ εκβαδφ ηνπο ζε θάζε παξαιία πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα λα θηινμελήζεη 

ηνπιάρηζηνλ πέληε αλαπεξηθά ακαμίδηα θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο. 

 

 

 

ix. ήκαλζε 

ηελ πεξηνρή πνπ ζα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ παξεκβάζεηο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 

ελεκεξσηηθέο-πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ. πγθεθξηκέλα, 

πιεζηάδνληαο ζηελ αθηή λα πξνζδηνξίδεηαη ην ζεκείν ηεο παξαιίαο πνπ είλαη πξνζβάζηκν γηα 

ΑκεΑ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηακπέιεο γηα ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ηηο δηαηάμεηο γηα 

ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα, ηα απνδπηήξηα θαη ην πξνζβάζηκν ληνπδ. 

Όια ηα παξαπάλσ είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο Μπθφλνπ ζα παξαδνζνχλ ζε ρψξν πνπ 

ζα ππνδεηρζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο. Η κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ζα γίλεη κε 

έμνδα θαη κε πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή. 

  
 

                                                        

 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο, 14-06-2017 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

 

Αληψλεο Καζηνξίλεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ. 

Μχθνλνο 13-06-2017 

O πληάμαο 

 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο η.ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2017 
 
 

Γ Δ Ν Ι Κ Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν 

 

Άξζξν 1
ν
 : Αληηθείκελν. 

Η παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΔΑ Δ 

ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ» 

 Άξζξν 2
ν
 : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Η παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:  

 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσµέλεο 

δηνίθεζεο – Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο».  

 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

  Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 Σεο Απφθαζεο ηνπ  Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 

1924/02.06.2017 ηεχρνοΒ‟) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

 Σεο Απφθαζεο Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 

1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.» 

 Σνπ Ν.4270/2014«Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσµάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεµφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν.4412/2016 «∆εµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξµνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη  

 

Άξζξν 3
ν
 : πκβαηηθά ζηνηρεία. 

     πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
1. Η διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 
2. Η Οικονομικι Ρροςφορά. 
3. Η Γενικι και Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
4. Η Τεχνικι Ρεριγραφι –Ρροδιαγραφζσ- 
5. Ο ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ. 

 

 

Άξζξν 4
ν
 : Πξνζθνξέο - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο . 

Πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο.  

Σν ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κειέηεο θαη 

ηζρχνπλ απφιπηα ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζε απηφ θαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη. 

  

Άξζξν 5
ν
 : Σξόπνο δηελέξγεηαο . 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ 

ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
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Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Ηιεθηξνληθό Γεκόζην Αλνηθηό 

Γηαγσληζκό µε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή, ζχµθσλα µε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη µε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα απφ 

νηθνλνµηθή άπνςε, µφλν βάζεη ηηµήο, ζε ζπλάξηεζε µε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ. 

 

Άξζξν 6
ν
 : Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο. 

1.Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνµα απνηειέζµαηά ηεο, εθφζνλ ν ∆ήµνο δελ 

ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

2. Ο ∆ήµνο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ, ζε 

δηάζηεµα πνπ ζα απνθαζίζεη ν ∆ήµνο θαη πάλησο εληφο ησλ πξνζεζµηψλ πνπ νξίδεη ν λφµνο, 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

 

Άξζξν 7
ν
 : ύκβαζε. 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζ‟ απηφλ ηεο απφθαζεο αλάζεζεο 

ζχκθσλα κε ην Νφκν, ππνρξενχληαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ρξφλν, εληφο είθνζη (20) 

εκεξψλ, απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο.  

Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο.  

Η 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.  

 

Άξζξν 8
ν
 :  Πνηόηεηα πιηθώλ - Υξόλνο εγγύεζεο 

Τα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αντιςτοίχων τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των ειδϊν τθσ προμικειασ ορίηεται ςε τουλάχιςτον δφο (2) 
ζτθ. 

 

 

 

Άξζξν 9
ν
 : πζθεπαζία- Μεηαθνξά-Σνπνζέηεζε. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία, 
μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ, τοποκζτθςθ και λειτουργία των προσ προμικεια ειδϊν. Επίςθσ ο 
προμθκευτισ βαρφνεται για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του 
προςωπικοφ του  κατά τθν τοποκζτθςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ 
Μυκόνου.  
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα είδθ ςυνοδευόμενα με όςα προβλζπονται 
και απαιτοφνται από τθν παροφςα μελζτθ, τθν διακιρυξθ, ςφμφωνα με τα ςυμβατικά ςτοιχεία και 
με τθν προςφορά. 
 

Άξζξν 10
ν
 : Παξάδνζε Τιηθώλ 

Η παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κέζα ζε πξνζεζκία δύν 

κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο φηη ηα 

είδε απνθιίλνπλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο , κπνξεί λα απνξξίςεη ηα 
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πιηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζε πεξίπησζε 

νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 11
ν
 : Παξαιαβή 

Ι. Αξκόδην όξγαλν 
Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 221. 

(άξζξν 208 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16) 

 

ΙΙ. Παξνπζία πξνκεζεπηή 
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη 

θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπµεί, ν πξνµεζεπηήο. (άξζξν 208 παξ.2 ηνπ 

Ν.4412/16) 

 

ΙΙΙ. Πνηνηηθόο έιεγρνο 
Η ζχµβαζε µπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη µε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

• μακροςκοπικι εξζταςθ,  
• μθχανικι εξζταςθ, 
• μζτρθςθ απόδοςθσ , 
• πρακτικι δοκιμαςία.(άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 
 
Το κόςτοσ (εάν υπάρχει) διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. (άρκρο 
208 παρ.3 του Ν.4412/16) 
 

IV. Πξσηόθνιιν παξαιαβήο/απόξξηςεο/καθξνζθνπηθνύ ειέγρνπ 
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή 

δεπηεξνβάζµηεο, θνηλνπνηνύληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. (άξζξν 208 παξ.6 ηνπ 

Ν.4412/16) 

V. Γπλαηόηεηεο Δπηηξνπήο 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο µπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

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

ηεο ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. (άξζξν 208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16) 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί: 

- ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνµήζεηα, 

- ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη 

- ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 

γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο λσξίηεξα. (άξζξν 206 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16) 

Απνδεηθηηθό παξάδνζεο 
Μεηά απφ θάζε πξνζθφµηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο 

απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη: 

- ε εµεξνµελία πξνζθφκηζεο, 

- ην πιηθφ, 

- ε πνζφηεηα θαη 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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- ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. (άξζξν 206 παξ.7 ηνπ 

Ν.4412/16) 
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ 
επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν τελεία απόρριψθ των παραλαμβανομζνων ειδϊν ι 
τθν αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν αυτϊν. 

Εφ’ όςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ πιο πάνω προτάςεισ τθσ Επιτροπισ, εντόσ τθσ υπό τθσ 
ίδιασ οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Εργοδότθσ δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ αυτϊν, ςε 
βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο, με τισ ανάγκεσ και τα 
ςυμφζροντα του, τρόπο. 

 

Άξζξν 12
ν
 : Φόξνη , ηέιε , θξαηήζεηο 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ 
που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο ΦΡΑ βαρφνει το Διμο.  
 

Άξζξν 13
ν
 : Δπζύλεο θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 

Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του προμθκευτι ι ςτον ίδιο ι ςε τρίτουσ που 
προκαλείται κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν μεταφοράσ του είδουσ ςτουσ χϊρουσ του Διμου 
Μυκόνου, βαρφνεται αποκλειςτικά ο προμθκευτισ. 

Επίςθσ τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια των ειδϊν μζςα, τα υλικά και τα μθχανιματα για τθν 
εναπόκεςι τουσ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ, κακϊσ και το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό 
προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά και τοποκζτθςθ των παραπάνω ειδϊν βαρφνουν 
αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

 

Άξζξν 14
ν
  Λνηπέο δηαηάμεηο 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 
 

 

  
 

                                                        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο, 14-06-2017 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

 

Αληψλεο Καζηνξίλεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ. 

Μχθνλνο 13-06-2017 

O πληάμαο 

 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο η.ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2017 
 

 

 

Δ Ι Γ Ι Κ Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν 

Άξζξν 1
ν
 : Αληηθείκελν. 

Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

 

 Άξζξν 2
ν
 : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο.  

 Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

 

 Άξζξν 3
ν
 : πκβαηηθά ζηνηρεία. 

 Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

 

Άξζξν 4
ν 
Δγγπήζεηο 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζµφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο  δαπάλεο,  µε  

ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ  ηνπ  Φ.Π.Α. 13%. 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α.(Άξζξν 72 Ν.4412/2016).  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

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

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 

ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ 

θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο 

απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο 

ησλ αγαζψλ ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηελ ζηαδηαθή 

απνδέζκεπζε ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

 

 Άξζξν 5
ν
 : Δγγπήζεηο πιηθώλ 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο νξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε. 

Η εγγχεζε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή 

εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ 

αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε 

θαθφ ρεηξηζκφ. 

Άξζξν 6
ν
 : Έλαξμε ηζρύνο ηεο ζπκβάζεσο θαη δηάξθεηα ηζρύνο. 

Η ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο είλαη 2 κήλεο. 

 Άξζξν 7
ν
 : ηαζεξόηεηα ηηκώλ . 

Οη ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ 

ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ 
ΜΤΚΟΝΟΤ 
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 Άξζξν 8
ν
 : Σξόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο . 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ζεκεία πνπ ζα 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζα έρνπλ νινθιεξσζεί 

ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

Σα έμνδα πξνεηνηκαζίαο, ε κεηαθνξάο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ  πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ 

ηφπν   παξάδνζεο πνπ ζα ππνδεηρηεί απφ ηελ ππεξεζία ζα  επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή  

ππέξ  ηνπ  νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. 

Γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ηζρχνπλ ηα  νξηδφκελα ζην 

άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Άξζξν 10
ν
 : Πιεξσκέο 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηεο εθάζηνηε νινθιεξσκέλεο κνλάδαο (γηα 

θαζέλα απφ ηα ηξία (3)  ζπζηήκαηα γηα απηφλνκε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζε παξαιίεο) ε νπνία ζα 

ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία  θαη αθνχ ππνγξαθεί ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 

παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ή ελαιιαθηηθά ε πιεξσκή ζηνλ 

πξνκεζεπηή κπνξεί λα γίλεη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

 

  
 

                                                        

 

 

 
 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο, 14-06-2017 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

 

Αληψλεο Καζηνξίλεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ. 

Μχθνλνο 13-06-2017 

O πληάμαο 

 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο η.ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2017 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 
(ΣΥΜΡΛΗΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟΝ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 

ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ » 

 

 

 

 

Α/Α  
ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΑ

 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ 

ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΤΕΜ 3   

  ΤΝΟΛΟ :  

  Φ.Π.Α. 13% :  

  ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ :  

 

                                                                                                   

 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    

.......................... 

   

                                                                                       Ο ΤΜΜΔΣΔΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ                                                                            

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                      

ΦΡΑΓΙΓΑ / ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [6200] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα Γηαιφο - Αθηή 

Κακπάλε, 84600, Μχθνλνο] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Ισάλλεο Ρνχζζνο] 

- Σειέθσλν: [+302289028557] 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: [mayor@mykonos.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[http://www.mykonos.gr/] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ, CPV: 33196200-

2] 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: 6200 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : φρη  

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ 

ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

mailto:mayor@mykonos.gr
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii 

: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
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πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 

είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 





67 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 

ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από 

ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο 

εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 

του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

6. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

7. δσξνδνθία
x,xi

· 

8. απάηε
xii

· 

9. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
xiii·

 

10. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiv

·
 

11. 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv.

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix
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ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ
xxix

, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

[] Ναη [] Όρη 
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απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν 

ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ 

Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε 

ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαη
xxxii

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxxiii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν 

και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 

Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 

εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 

ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ 

Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ 

Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  

προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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xii

 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 

επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω 

απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 

309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”. 

xv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία 

των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ 

διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 

οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 
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ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 

διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.   




