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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΛΙΚΨΝ ΓΙΑ ΣΟ ΒΑΧΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΣΨΝ 

ΦΟΛΙΚΨΝ ΓΗΠΕΔΨΝ» 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 59.754,36 € (με τον Υ.Π.Α. 24%) 
 

CPV : 44811000-8, 24200000-6, 38432200-4, 14212400-4, 14212200-2, 35113400-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σόπος διεξαγωγής 
Δημοτικό Κατάστημα, Γιαλός - Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                       Μύκονος, 01-11-2017 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ                                                                  Αριθ. Πρωτ.: -10776- 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
Σαχ. Δ/νση :Δήμος Μυκόνου,  

Δημοτικό Κατάστημα,  

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

 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
 Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ    Δ Ι Α Γ Ψ Ν Ι  Μ Ο Τ 

 
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΛΙΚΨΝ ΓΙΑ ΣΟ ΒΑΧΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΣΨΝ 

ΦΟΛΙΚΨΝ ΓΗΠΕΔΨΝ» 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Σις διατάξεις: 
 
 Σου Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Σου Ν. 3463/06 ΥΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
 Σου Ν. 3852/10 ΥΕΚ 87 Α’/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της   
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 Σου Ν. 3861/10 ΥΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική   ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια – και άλλες 
διατάξεις» 

  Σου Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» 
 Σου Ν. 4250/2014(Υ.Ε.Κ.74/Α΄/26.3.2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις και  
λοιπές ρυθµίσεις». 
 Σου ΠΔ 80/2016 (ΥΕΚ Α 145 5.8.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 
 Σων εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη 

αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 
υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω καθώς και  

2. Σις αποφάσεις: 
 Σην 24/2017 Μελέτη της Σεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου. 
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 Σην υπ. αρ. 119/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε η  διενέργεια και ο  τρόπος εκτέλεσης  της προμήθειας µε συνοπτικό 
διαγωνισµό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει τιμής 

 Σην 119/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 
δαπάνη και διατέθηκε πίστωση  ποσού  59.754,36 € συμπεριλαμβανομένου του 
Υ.Π.Α. σε βάρος   

 

ΕΣΟ Κ.Α. ΠΟΟ 

2017 15-7332.0003  59.754,36 

 Που  καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α 389/12-09-2017 και με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές. 
 
 Σην 02/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών / Αξιολόγησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έτους 2017. 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   ΕΙ 
 

υνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών 
για το  βάψιμο και διαγράμμιση σχολικών γηπέδων του Δήμου Μυκόνου και 
σχετικών εργασιών, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη Σεχνική Μελέτη (Α.Μ. 
24/2017) της υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης €48.189,00€ 
πλέον ΥΠΑ 24%.  
 
 (Ορισμοί) 
Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω 
ορισμοί για τους εξής όρους: 
 
«Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος Μυκόνου. 
 «Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος 
στη διαδικασία. 
«Τποψήφιος»: κάθε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή  ένωση προμηθευτών που 
υποβάλλει κοινή προσφορά. 
«Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού»:  

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης και αξιολόγησης των 
προσφορών είναι αρμόδια, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τη 
γνωμοδότηση για κάθε σχετικό ζήτημα και για την αξιολόγηση των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών, καθώς και την εισήγηση-πρόταση προς την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου για την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση 
του αποτελέσματος του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 
«Ανάδοχος ή Προμηθευτής ή Οικονομικός Υορέας»: ο υποψήφιος στον οποίο θα 
ανατεθεί η προμήθεια-εργασία, για την οποία ισχύει ως αποδεικτικό μέσο μόνο ο 
έγγραφος τύπος, δηλαδή η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του 
Δήμου, αφού προηγηθεί η εγκριτική - κατακυρωτική  απόφαση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου. 
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«Σεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη και η υπ.αρ. 24/2017 μελέτη της 
Σεχνικής Τπηρεσίας που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, η 
περιληπτική διακήρυξη και το Σιμολόγιο Προσφοράς. 
«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του 
παρόντος διαγωνισμού, και η οποία  περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά. 
«Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης»: πρόκειται για από ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο τη υπογραφής από αρμόδια αρχή, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την 
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες 
σύναψης Δημοσίων συμβάσεων: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 
για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα 
άρθρα 75, 76 και 77 του ως άνω Νόμου.  
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84. 
«ύμβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται ο 
έγγραφος τύπος που θα λάβει η συμφωνία μεταξύ του μειοδότη και του Δήμου, για 
το σύνολο των συμφωνηθέντων αγαθών. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μυκόνου, στο 
Γιαλό - Ακτή Καμπάνη, στη Μύκονο από την επιτροπή διαγωνισμού, στις 21-11-2017, 

ημέρα Σρίτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξης 
παράδοσης των προσφορών η 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017:  
 

ΚΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΦΨΡΙ Υ.Π.Α. 
Υ.Π.Α (24%) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

15-7332.0003 48.189,00€ 11.565,36€ 59.754,36€ 

 
(Προσφερόμενη τιμή ) 
Προσφορά που δεν υποβάλλεται σε ευρώ  και σε σταθερές τιμές, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, για ολόκληρη την 
ποσότητα και τα είδη τη μελέτης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
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Η προσφερθείσα τιμή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 

 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην υπ. αρ. 24/2017 μελέτη 
της υπηρεσίας.   

 

(Σρόπος υποβολής προσφορών) 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν γραπτή 
προσφορά μέχρι  την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. 
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν  και ταχυδρομικά με 
οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 
Πρωτόκολλο του Δήμου Μυκόνου(Σαχυδρομική Δ/νση Δημοτικό Κατάστημα, 
Γιαλός - Ακτή Καμπάνη, Μύκονος) μέχρι την προηγούμενη ημέρα από αυτή της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

τις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα στις διατάξεις των προηγούμενων 
παραγράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Υακέλου 
Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Συχόν 
έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο. 

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικό 
από τους περιγραφόμενους, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή παραλαβής των προσφορών, 
πριν την  εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται στην διακήρυξη προκειμένου να 
αποσφραγισθούν μαζί με τις υπόλοιπες. Αντίθετα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με 
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3 ο 

ΣΕΤΦΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 
Σα τεύχη δημοπράτησης  τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της 
προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
     α)  Η Διακήρυξη Διαγωνισμού 
     β)  Η Γενική υγγραφή Τποχρεώσεων 
     γ)  Η Ειδική υγγραφή Τποχρεώσεων 
     δ)  Η Σεχνική Έκθεση 
     ε)  Σο Σιμολόγιο προσφοράς 
     στ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
     ζ)   Οι Σεχνικές Προδιαγραφές 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ο 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
Σα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος είναι :  
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΨΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΦΡΨΜΑ ΕΙΔΙΚΗ 
ΤΝΘΕΗ ΓΗΠΕΔΨΝ (4lt) 

τεμ. 238 

2 
ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΦΡΨΜΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ (2,5lt) 

τεμ. 54 

3 
ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΣΙΜΕΝΣΟΦΡΨΜΑ 
ΝΕΡΟΤ (10lt) 

τεμ. 19 

4 ΔΙΑΛΤΣΙΚΟ ΝΙΣΡΟΤ (15lt) τεμ. 10 

5 ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ τεμ. 1 

6 
ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΜΟΝΨΣΙΚΟ ΦΡΨΜΑ 
ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ (25kg) 

 

τεμ. 32 

7 ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ m2 200 

8 ΚΟΤΡΑΑΝΙ tn 2 

9 ΕΠΙΔΙΟΡΘΨΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ m2 5228 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και γενικότερα η μελέτη της υπηρεσίας όπως έχουν 
εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 119/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  
1. Τποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν 
να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε : 
  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
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γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
υμφωνίας (άρθρο 25 Ν.4412/16), καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

2. το βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της Δ, καθώς και τις 
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης (άρθρο 25 Ν.4412/16). 

 Τποψήφιοι ή προσφέροντες μπορούν να είναι και Ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 3 άρθρο 19 παρ.2 Ν.4412/16. 

 
τις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
ε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16) 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε 2 αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα απλό 
αντίγραφο)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης 

β) Τπεύθυνη Δήλωση στην οποία  θα δηλώνουν ότι : 

1) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της υπ.αρ. 24/2017 Σεχνικής Μελέτης 
καθώς  και των διατάξεων που αναφέρονται σε αυτές και ότι τα αποδέχονται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα. 

2) ότι η προσφορά τους αφορά το σύνολο της προμήθειας της υπ.αρ. 24/2017 
Σεχνικής Μελέτης. 

γ) υμπλήρωση του «Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Συποποιημένο 
Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 
ΕΑΑΔΗΤ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (ΥΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74  του ν.4412/2016 
για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
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β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα 
άρθρα 75, 76 και 77 του ν.4412/2016 
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.4412/2016. 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΖΕΣΑΙ: 

1) Σο ΣΕΤΔ που αφορά στις απαιτήσεις της  παρούσας διακήρυξης βρίσκεται 
συνημμένο στο τέλος αυτής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και πρέπει να 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τους έχοντες προς τούτο υποχρέωση νομίμως και 
προσηκόντως υπογεγραμμένο.  

2) Oι οικονομικοί φορείς πρέπει να συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα 
του Μέρους ΙV του ΣΕΤΔ  

3) Σο ΣΕΤΔ συμπληρώνεται και υπογράφεται σύμφωνα με τα αναλυτικά 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΤ (ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΟΔΗΓΙΕ - ΜΕΡΟ Β), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  Η 
ως άνω Οδηγία παρέχεται στους διαγωνιζόμενους στο τέλος της παρούσας  μαζί 
με τα έγγραφα της σύμβασης.  

4) Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με το άξζξν 78 του ν.4412/2016,  τότε όσον αφορά τους φορείς αυτούς  

επιβάλλεται η  συμπλήρωση ξεχωριστού ΣΕΤΔ.  

 

Η παραπάνω παράγραφος αφορά στις ικανότητες  άλλων φορέων  που  βασίζονται  

οι προσφέροντες  μόνο  εάν  οι εν λόγω φορείς θα  εκτελέσουν  μέρος  της σύμβασης,  

για το οποίο απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Η πώληση των υπό 

προμήθεια ειδών στον προσφέροντα εάν δε τα κατασκευάζει ο ίδιος, δε θεωρείται 

στήριξη σε άλλο φορέα. 

 

δ) Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ύψους τουλάχιστον ίσου με τον 
Προϋπολογισμό  της Μελέτης χωρίς τον Υ.Π.Α., από αναγνωρισμένη τράπεζα ή το 
Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (πρώην Ε.Σ.Α.Α. ΣΜΕΔΕ). 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 
Αναφορά στο περιεχόμενο των άρθρων 73, 74, 75, 76, 77 και 84 του ν. 4412/2016 
«Λόγοι Αποκλεισμού» υποψηφίων : 
 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων 
όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), 
 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
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άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 
 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 
215 ). 
 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα ύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και 
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β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/16) 
 
Ο Δήμος Μυκόνου μπορεί να αποκλείσει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις: 
 
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των 
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 
Ν.4412/2016, 
 
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
 
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48  Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί 
με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
 
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
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πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 Ν.4412/2016, 
 
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 
την ανάθεση, 
 
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα  κατάλληλα μέσα, ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. (άρθρο 73 παρ.4 Ν.4412/16) 
 
Ειδικά για τα ανωτέρω 
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 
καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με 
τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Σα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, 
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας 
παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. (άρθρο 73 παρ.7 
Ν.4412/16) 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι 
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει 
λόγος αποκλεισμού, για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 
 
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από 
σύμφωνη γνώμη της επιτροπής που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Τπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Σουρισμού, του Τπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή 
συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126537#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126482#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126531#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126531#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126531#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126531#_blank




Σελίδα 12 από 66 

 

 

προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η 
απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ' αυτής, κοινοποιείται 
στην Αρχή. (άρθρο 73 παρ.8 Ν.4412/16) 
 
 
 
 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΨΝ – ΕΛΕΓΦΟ ΑΤΣΨΝ – ΔΕΙΓΜΑΣΑ 
Σα  υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 24/2017 

μελέτη της Σεχνικής Τπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου. 
 
το δικαιολογητικά συμμετοχής θα προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού, βεβαίωση 

κατάθεσης δείγματος. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει έως μια ημέρα πριν την 
υποβολή της προσφοράς του στον διαγωνισμό, να καταθέσει στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας απευθυνόμενο προς την Επιτροπή διενέργειας για το παρόν διαγωνισμό, 
δείγμα των προσφερόμενων προϊόντων για τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 6 του “ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΛΙΚΨΝ”  που αναφέρεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης, σύμφωνα με τη παρ. 3 του 
άρθρου 214  του Ν. 4412/2016.   
 
Επάνω στη συσκευασία των δειγμάτων θα υπάρχουν οι ενδείξεις: Δείγμα για το 
διαγωνισμό “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΛΙΚΨΝ ΓΙΑ ΣΟ ΒΑΧΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ 
ΣΨΝ ΦΟΛΙΚΨΝ ΓΗΠΕΔΨΝ”  αρ.  Διακήρυξης  …..., ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας 
υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, η ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και 
τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Επιπλέον τα δείγματα, θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα εξετάζονται 
από την υπηρεσία. τη συνέχεια και αν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται 
για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. 
Σα έξοδα για κάθε εξέταση δείγματος καθώς και για κάθε δείγμα που είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 
που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 
προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 94 παρ.4 
Ν.4412/16). 
 
Τποχρεωτικά και  με ποινή αποκλεισμού θα  περιλαμβάνει, τα κάτωθι στοιχεία: 
 
α) Σο προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή, 
τους τομείς δραστηριότητας και τις υπηρεσίες. Η επιχείρηση θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού να δραστηριοποιείται σε  τομέα προμηθειών.  
 
β) Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή 
αναλυτική  υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα 
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δηλώνεται η συμμόρφωση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 
υπ.αρ. 24/2017 μελέτης. 
 
γ) Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική. Μετά από κάθε 
αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα 
αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια των υπό προμήθεια ειδών που να αποδεικνύουν την 
συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.  
Σα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια  θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον 
εκδότη τους (κατασκευαστή). ε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι  τα  
αναγραφόμενα  σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του κατασκευαστικού 
οίκου. Σα τεχνικά φυλλάδια του κάθε προσφερομένου είδους υποβάλλονται στην 
Ελληνική. 
 
δ) Πιστοποιητικά ISO 9001 εν ισχύ για τη διασφάλιση ποιότητας ή ισοδύναμο, ISO 
14001 εν ισχύ για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή 
ισοδύναμο και πιστοποιητικό OHSAS 18001 ή ισοδύναμο εν ισχύ για την ασφάλεια 
και την υγιεινή στην εργασία ή ισοδύναμο, του προσφέροντα.  
 
ε) Τπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα αναφέρονται τα 
εργοστάσια/μονάδες παραγωγής των υπό προμήθεια ειδών (σε πίνακα για 
διευκόλυνση ελέγχου), τον τόπο εγκατάστασής τους και τη χώρα προέλευσης. 
 
στ) Για τα άρθρα 2, 3 , 4  και 6 του “ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΨΝ” που αναφέρεται στο άρθρο 
4 της διακήρυξης, ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

 
ζ) Για το άρθρο 5 του “ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΨΝ” που αναφέρεται στο άρθρο 4 της 
διακήρυξης,  ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του εγχειρίδιο 
χρήσης του μηχανήματος στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και υπεύθυνη 
δήλωση ότι θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος για πέντε (5) 
έτη. Επίσης, θα πρέπει τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στο άρθρο 8 παρ. δ της 
διακήρυξης, να αναφέρουν πεδίο εφαρμογής την εξυπηρέτηση και συντήρηση  μετά 
την πώληση. 
  
η) Για το άρθρο 7 του “ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΨΝ” που αναφέρεται στο άρθρο 4 της 
διακήρυξης, ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του, 
πιστοποιητικό ΕΝ 12620:2002+ Α1:2008 ή αντίστοιχο της άμμου, ΕΝ 1304:2005 ή 
αντίστοιχο του κουρασάνι-κεραμίδια των εταιριών παραγωγής και ΕΝ ISO 9001:2008 
για την επεξεργασία ορυκτών υλικών  ή αντίστοιχο, της κατασκευάστριας εταιρίας 
του τελικού προϊόντος. 
 
θ) Για το άρθρο 8 του “ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΨΝ” που αναφέρεται στο άρθρο 4 της 
διακήρυξης, ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του 
πιστοποιητικό ΕΝ 1304:2005 ή αντίστοιχο της  εταιρίας παραγωγής. 
 
ι) Δελτίο  Αποστολής  των  κατατεθειμένων  δειγμάτων  προς  το  Δήμο  Μυκόνου,  
για τα είδη που ζητούνται. 
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λ) Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του 
ικανότητα στην εκτέλεση συναφών προμηθειών, υποβάλλοντας τα εξής: 
 (i) Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων και γενικότερα προμηθειών που έχει 
εκτελέσει ο προσφέρων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία, 
με αναφορά της ποσότητας, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. 
 
Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή 
(Δημόσιος φορέας), με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις, εάν δε ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν 
είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από 
αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης. 
Ο κατάλογος να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος : 
 
Τπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων 

 
Α/Α 

 
Πελάτης 

(Δημόσιος 
ή ιδιωτικός 

Παραλήπτης) 

ύντομη 
Περιγραφή της 
Προμήθειας / 

Ποσότητα 

Ημ/νία έναρξης & 
Λήξης Τλοποίησης 

της Προμήθειας 

 
Παρούσα 

Υάση 

 
τοιχείο 

Σεκμηρίωσης 

 

- Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΤΑ ΥΑΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: 
ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη. 
- Ειδικά η στήλη «ΣΟΙΦΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των 
επιλογών: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής (βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή 
πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής) ή υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή 
υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου Αναδόχου ή προμηθευτή. 

 
Ψς ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν υλοποιήσει 
τουλάχιστον μία (1) προμήθεια για κάθε ένα από τα είδη από τα άρθρα της μελέτης. 
ε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία, 
επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης από κάθε μέλος της, αρκεί όμως 
συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 
 
μ) ε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του προϊόντος 
οφείλει να υποβάλλει βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, στην 
οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του 
τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον υποψήφιο προμηθευτή υπέρ του 
οποίου έγινε η αποδοχή. Γίνεται δεκτή και δήλωση ως ανωτέρω από αντιπρόσωπο 
ή έμπορο του κατασκευαστή. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ (άρθρο 95 παρ.1 
Ν.4412/16). την διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ισχύουν 
επιπλέον τα ακόλουθα: 
 
 
την τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 
10.1 Αρμόδια όργανα έκδοσης εγγυήσεων 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου ή στα κράτη-μέρη 
της Δ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (πρώην Ε.Σ.Α.Α. ΣΜΕΔΕ). ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Σαμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/16) 

 
Σα γραμμάτια παρακαταθήκης με το οποία παρέχονται εγγυήσεις συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς για προμήθειες δημοσίου τομέα και εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση 
όρων των συμβάσεων, διαφέρουν από τις εγγυητικές επιστολές των τραπεζών. 
Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης 
παραιτείται από την ένσταση της διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ 
αντιρρήσεων και απροφασίστως και οι λοιποί όροι, αφορούν τις παρεχόμενες από 
τις Σράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. Σούτο 
διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται με εγγυητική επιστολή, ο εγγυητής (Σράπεζα) 
εγγυάται υπέρ του οφειλέτη, δυνάμενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη 
προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο 
ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και για την 
εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό του 
λογαριασμό. 
υνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως 
μη συνάδοντες με τη φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν πρέπει να 
αναγράφονται στα σχετικά γραμμάτια εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. (Σαμείο 
Παρακαταθηκών & Δανείων 70991/27.05.2013)  
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Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. 
Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομόλογων του Ελληνικού δημοσίου γίνονται 
δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Ψς εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του 
Δήμου Μυκόνου στο Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
την περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) 
 
Όταν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώνονται και συμμετέχουν σε 
διαγωνισμό προμηθειών υποβάλλοντας κοινή προσφορά, υποχρεούνται να 
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδοθείσα υπέρ της συμμετέχουσας 
στο διαγωνισμό προσωρινής ένωσης προμηθευτών, αναγράφοντας τα στοιχεία κάθε 
μέλους της, που να καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των φυσικών ή νομικών 
προσώπων που υποβάλλουν την κοινή προσφορά, περιλαμβάνοντας ειδικό προς 
τούτο όρο. Είναι απαράδεκτη κοινή προσφορά που συνοδεύεται από εγγυητικές 
επιστολές εκδοθείσες χωριστά υπέρ εκάστου των μελών της ένωσης προμηθευτών, 
χωρίς να διαλαμβάνουν οιαδήποτε μνεία περί της κοινής, υπό τη μορφή ενώσεως, 
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της κάλυψης των υποχρεώσεων όλων των 
μελών της ένωσης. (Ελ. υν. Κλιμ. τ Πράξη 62/2014) 
 

10.2  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, Σο ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
ΥΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) ήτοι: 983,78 €  
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα  αναφερόμενα  στο άρθρο 72 παρ.1α του 
Ν.4412/16. 
 
Κατάπτωση εγγύησης 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν: 
-  ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
-  παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, 
-  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά ή 
-  δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του 
Ν.4412/16) 
 
Επιστροφή εγγύησης 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
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α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών και 
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό υνέδριο, 
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. (άρθρο 
72 παρ.1α του Ν.4412/16) 
 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη 
 
10.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης. Σο 
ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός 
ΥΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 
 
Φρόνος κατάθεσης της εγγύησης 
Κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του 
Ν.4412/16) 
 
Κατάπτωση 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
 
Φρόνος ισχύος  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 
Επειδή η εγγύηση αυτή θα αποτελέσει και στη συνέχεια εγγύηση καλής λειτουργίας, 
θα πρέπει ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά τρείς (3) μήνες 
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.  
 
Επιστροφή εγγύησης 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης 
(άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16). 
 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
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ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 
Επί  ποινή  μη  αποδοχής των προσφορών (δικαιολογητικά, τεχνικές και 
οικονομικές) αυτές πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε φάκελο 
καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος θα  φέρει τις κάτωθι  ενδείξεις:  
 
α) η λέξη Προσφορά, 
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 
ή αιτήσεων συμμετοχής), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
την ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους 
τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής» 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν.4412/2016, 
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Σεχνική Προσφορά», εφόσον 
απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του ν.4412/2016 για τις συμβάσεις που 
αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. Αν τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ν.4412/2016για τις 
συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 1. (άρθρο 92 παρ.2 Ν.4412/16) 
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
υνθήκη της Φάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  
 
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και να μονογράφεται από τον προσφέροντα. 
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης 
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
1. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά 

στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Μυκόνου, Δημοτικό Κατάστημα, Γιαλός - 
Ακτή Καμπάνη, Μύκονος Σ.Κ. 84600. 

2. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, από την υπηρεσία, που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει στις  15.00 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας 
από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή 
Διενέργειας του διαγωνισμού από τους διαγωνιζόμενους είτε αυτοπροσώπως 
είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο 
διαγωνισμός και καθορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

4. τις προσφορές που θα επιδοθούν στην Επιτροπή πρέπει με ευθύνη των 
συμμετεχόντων, πρωτίστως να έχει αναγραφεί ο αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης 
από το γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.  

5. Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα 
ή κατατίθεται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

6. τις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικώς αποστελλόμενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων 
άρθρων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΑΠΟΚΛΙΕΙ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ  
Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή 
της προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την 
επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε κατόπιν  εγγράφου προσκλήσεώς της . 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος, από 
αρμόδια αρχή. 
Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες  που απαντούν επί των 
θεμάτων  που τέθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
ΑΝΣΙΠΡΟΥΟΡΕ – ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ  ΠΡΟΥΟΡΕ 
1. τους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
2. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια 
εταιρίες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει προσωπικά και να εκπροσωπεί 
ταυτόχρονα άλλη ή άλλες  εταιρείες  που επιθυμούν να  συμμετάσχουν  στον 
διαγωνισμό. την περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει 
εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΣΙΜΕ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΤΡΨ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ 
τρίτων κρατήσεις (φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. 
μεταφορικά), για παράδοση των υλικών ελεύθερων στα σημεία που έχει ορίσει ο 
Δήμος.  
Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 
 
το σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα 
αναγράφεται η τιμή μονάδος, καθώς και η συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενο 
είδος και υπηρεσία. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται 
αριθμητικώς και ολογράφως επί ποινή αποκλεισμού. Ο ΥΠΑ θα υπολογίζεται 
ανεξάρτητα και θα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως. 
 
Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν 
οι τιμές μονάδας. 
 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 
 
O προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής 
(σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του), ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα 
που ορίζεται σαν χρόνος παραδόσεως της προμήθειας αυξηθούν οι αγοραίες τιμές 
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία 
συμπληρωματική δαπάνη.  
 
Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς 
ΥΠΑ. 
Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν 
όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 
εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά από 
την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή με την οποία δεν 
δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα. 
 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς έκπτωση / τιμή  και είναι σε  
συμφωνία με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης .  
την περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα 120 
ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα 
έγγραφα της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, 
πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) 
ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου παράτασης 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126555#_blank
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ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97 παρ. 4 Ν. 4412/2016. Προσφορά που δεν 
θα ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς σε υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα που θα 
περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής, του παραπάνω αναφερομένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την περιληπτική 
διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να 
αποσφραγίσει αποσφραγίζει πρώτα τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 
προσφορά και τέλος τις οικονομικές προσφορές σε μία ή περισσότερες δημόσιες 
συνεδριάσεις κατά τη κρίση της σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 117 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016.  

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί, 
παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής –τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά 
φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Εάν η διαδικασία 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών δεν πραγματοποιηθεί στην ίδια 
συνεδρίαση τότε οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από τη Επιτροπή, τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και 
φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.  

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα 
έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 
τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 
στάδια  οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται.  
Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει 
σχετικό πρακτικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016. 
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Σα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ)  η 
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.  

ε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει η 
Επιτροπή επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται 
χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και 
η ώρα αποσφράγισης.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της 
προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που 
έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο σε ασάφειες, 
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από 
την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως 
προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία και κατά τα 
λοιπά , ότι αναφέρεται στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : 
1. Η συμφωνία  με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε 
 3. Η τιμή της προσφοράς σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς και τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή) 
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(¨προσωρινό ανάδοχο¨), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα κάτωθι: 
 
Οι Έλληνες διαγωνιζόμενοι: 
Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 
μηνών) από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016. 
Τπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
- διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε και ΙΚΕ  
- Δ/νων ύμβουλος για Α.Ε. και όλα τα μέλη του Δ  
-ε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
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B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές 
υποχρεώσεις τους τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών όσο κατά 

την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σα πιστοποιητικά 
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης θα αφορούν τόσο τους ίδιους τους εργοδότες 
όσο και όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό και για την κύρια και για την 
επικουρική ασφάλιση.  
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  
Οι εταιρείες περιορισμένες ευθύνης (Ε.Π.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων 
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)  θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών 
υμβουλίων τους. 
 
Γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εντός του 
τελευταίου τριμήνου (03 μηνών) από την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία πτώχευσης, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν 
ανασταλεί οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και δεν βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.   
 
Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, εκδόσεως εντός του τελευταίου 
εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι αφενός ήταν εγγεγραμμένος κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
 
Οι αλλοδαποί : 
Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπου, έκδοσης εντός του 
τελευταίου τριμήνου (03 μηνών) από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 
Τπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
- διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
- Δ/νων ύμβουλος για Α.Ε. και όλα τα μέλη του Δ  
-ε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
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Β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μηνών) 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν συντρέχουν οι  ανωτέρω περιπτώσεις των αντίστοιχων εδαφίων που  αφορά  
στους  Έλληνες διαγωνιζόμενους. 
 
Σόσο οι Ελληνες όσο και οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενο οφείλουν να προσκομίσουν 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 
νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις ως περ. (γγ ) του εδ. (β) του άρθρου 93 
του Ν.4412/2016 
Νομιμοποιητικά έγγραφα : 

1. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) 
σειρά Υ.Ε.Κ σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Υ.Ε.Κ στο 
οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το 
Διοικητικό υμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης 
εταιρείας 

2. Για Ε.Π.Ε: α) ισχύον  καταστατικό και  β) σειρά Υ.Ε.Κ σύστασης, 
τροποποιήσεων καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο 
διαχειριστής της Ε.Π.Ε 

3. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε) πρέπει να 
προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος 
καταστατικού από το οποίο να προκύπτουν οι διαχειριστές 

4. Εάν ο προσφέρων είναι Υυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει 
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Τπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Σα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 
γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων ύμβουλος Α.Ε, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα 
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το Καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Σα 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη 
τροποποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή 
στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Υ.Ε.Κ που έχει 
κατατεθεί. 
 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκες δηλώσεις των  εμπλεκομένων  που  γίνονται  ενώπιον  δικαστικής  ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 
 
Επίσης, προσκομίζεται Σαυτότητα για φυσικά πρόσωπα ή παραστατικό 

εκπροσώπησης για εταιρεία ή κοινοπραξία.  
1. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους 

συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή 
τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.  

2. Εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την 
προσφορά.  
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3. Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με 
απόφαση του Δ.. της εταιρείας.  

4. Προκειμένου για Ενώσεις, εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση. 
 

Σα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν,  είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.  
Ο έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν 
υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα παραπάνω δικαιολογητικά, είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων 
3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 103 του Ν.4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο  
ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. (άρθρο 105 παρ.2 Ν.4412/16) 
 
Σα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση. (άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/16) 
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Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης. (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16). 
 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 106. (άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16) 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή 
της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 
Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
(άρθρο 127 παρ.1 Ν.4412/16) 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Σο 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/16) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο  
ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια των ειδών  που έχει 
παραγγελθεί και να εκτελέσει τις προβλεπόμενες εργασίες  μέσα σε χρόνο το ανώτερο 
ενενήντα (90) ημερών από την ειδοποίηση του σε τόπο και χρόνο που θα 
υποδεικνύονται από την υπηρεσία. 
  
Προηγούμενη ειδοποίηση για την παράδοση 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί: 
- την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 
- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 
- την επιτροπή παραλαβής, 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16). 
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Αποδεικτικό παράδοσης 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον 
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται: 
- η ημερομηνία προσκόμισης, 
- το υλικό, 
- η ποσότητα και 
- ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. (άρθρο 206 παρ.7 
του Ν.4412/16) 
 
Παράταση χρόνου παράδοσης 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α)  τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16) 
την περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης  δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 
παρ.2 του Ν.4412/16). 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16) 
 

Προσφορά που δεν θα ορίζει χρόνο παράδοσης σε υπεύθυνη δήλωση του 
συμμετέχοντα που θα περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής, του 
παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Κυρώσεις παράτασης 
την περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 
 
ε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. (άρθρο 206 παρ.4 του 
Ν.4412/16) 
 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. (άρθρο 207 παρ.1 Ν.4412/16) Σο παραπάνω πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΥΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
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υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. (άρθρο 207 
παρ.2 Ν.4412/16) 
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον επιβλέποντα 
(υπεύθυνο της αρμόδιας υπηρεσίας) παρουσία του αναδόχου. 
 
Φρόνος παραλαβής 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την διακήρυξη χρόνο. (άρθρο 209 
παρ.1 του Ν.4412/16) 
 
Αυτοδίκαιη παραλαβή 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του προμηθευτή. (άρθρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο  
ΤΜΒΑΗ  
Η  σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους 
όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του 
μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο.  
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 
-       Σον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
-       Σα συμβαλλόμενα μέρη. 
-       Σις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
-       Σα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 
-       Σην συμφωνηθείσα τιμή. 
-       Σον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
-       Σις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του 
         μειοδότη. 
-       Σις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
-       Σον τρόπο παραλαβής. 
-       Σον τρόπο πληρωμής. 
-       Σις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
-       Σον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
-       Σις προβλεπόμενες ρήτρες. 
 
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται 
μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων 
αξιολόγησης. 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667#_blank




Σελίδα 29 από 66 

 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α)     Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β)     Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 
παραδόθηκε. 
γ)     Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ)     Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΤΜΒΑΗ 
ημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την 
ποσότητα των ειδών που αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον 
οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
προμήθειας.  
Σο συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά την 
ανάθεση της παραγγελίας μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία 
αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
 
Φρονική Μεταβολή 
Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει χρονικά την σύμβαση χωρίς αλλαγή του οικονομικού 
αντικειμένου για διάστημα μέχρι το μισό του χρονικού διαστήματος της αρχικής 
σύμβασης. Δια τούτο απαιτείται απόφαση Δ. και σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.  
 
Μεταβολή Οικονομικών τοιχείων  
Φωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' 
έως δ' της παρ. 4 του άρθρου. 132 του ν. 4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να 
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία 
της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:  
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, και  

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της 
συμφωνίας -πλαίσιο. ε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους 
υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων 
άρθρο 132 παρ. 2 του ν.4412/2016. 

Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να 
αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Τπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς 
προμήθεια είδη-υλικά. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της δαπάνης 
της σύμβασης που αντιστοιχεί στον Κ.Α. 15-7332.0003. 

 
ΑΡΘΡΟ 24ο 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται τμηματικά, στον προμηθευτή μετά την 
εκάστοτε παραλαβή τμήματος της προμήθειας και έκδοσης του αντίστοιχου 
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τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται 
από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  
ε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή  καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΥΕΚ 
138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 
της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν 
μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
ΑΡΘΡΟ 25ο  
ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν κατ’ ελάχιστον 12 ημέρες τις προκηρύξεις και, 
ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της 
παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗ, όπου θεωρείται ως έναρξη της διαδικασίας 
δημοσίευσης. 
Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στον Σύπο και αναρτάται 
ηλεκτρονικά τόσο  στο δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr όσο και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Μυκόνου (www.mykonos.gr) 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο  
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΨΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια 
από την Σεχνική Τπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, Αργύραινα, Μύκονος, Σ.Κ.84600, 
Σηλ. 2289028557, Fax 2289028567. 
Συχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την 
υπηρεσία. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την περιληπτική διακήρυξη, την 
παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της  και  την τεχνική μελέτη από την 
ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου στην διεύθυνση www.mykonos.gr. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχει εφαρμογή η 
διάταξη του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.                                      

 
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
 
 

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126496#_blank
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I – ΜΔΛΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Απιθμόρ Μελέηηρ  24/2017 

  

 

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 
 
 
 

ΜΔΛΔΣΖ 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΒΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΣΧΝ 

ΥΟΛΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ» 
 
Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο …………………€48.189,00.….....…………….…ΔΤΡΧ. 
 
Φ.Π.Α. 24%……………………………………€11.565,36 ……..….…………...ΔΤΡΧ. 
 

χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο : ………….€59.754,36...…….……………...ΔΤΡΧ. 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
………………… 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 24/2017 
 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  
 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ γηα βάςηκν θαη 
δηαγξακκίζεηο ζρνιηθψλ γεπέδσλ θαη ινηπψλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαζψο θαη 
ζρεηηθέο εξγαζίεο επηδηνξζψζεηο ζε παιαηέο εγθαηαζηάζεηο. Ο Γήκνο Μπθφλνπ κε 
ηελ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη εξγαζίεο ζην γήπεδν 
κπάζθεη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 20x40m θαη ζην γήπεδν βφιετ δηαζηάζεσλ 18x9m ηνπ 
ΓΔΛ-ΔΠΑΛ, ζην γήπεδν κπάζθεη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 20x10m ηνπ 1ν Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ, ζην γήπεδν κπάζθεη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 24x14m πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 
θνηλφρξεζην ρψξν αλάκεζα ζην 1ν Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ην λεπηαγσγείν ηεο 
Υψξαο Μπθφλνπ (κπξνζηά απφ ην ζεαηξάθη ηεο Λάθθαο), ζην γήπεδν κπάζθεη 
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 15x30m θαη ζην πξναχιην (2580 m2) ηνπ 2ν Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 
(Πεηεηλάξνο), θαζψο θαη ζην γήπεδν κπάζθεη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 20x35m ηνπ 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Άλσ Μεξάο. Σα παξαπάλσ ζεκεία ιφγσ θζνξάο ζηνλ ρξφλν 
ρξήδνπλ επηδηφξζσζεο ησλ δαπέδσλ, βάςηκν θαη επαλαδηαγξακκίζεηο.  

Ζ παξνχζα θαηάζηαζε δελ ηα θαζηζηά ιεηηνπξγηθά γηα ηα παηδηά θαη ηνπο 
πνιίηεο ηνπ Γήκνπ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Ο αλάδνρνο κε ηα πιηθά πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη ζηνλ Γήκν Μπθφλνπ ζα εθηειέζεη εξγαζίεο βάςηκν θαη δηαγξάκκηζε 
ζρνιηθψλ γεπέδσλ θαη επηδηφξζσζεο απηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο - επηηξνπήο θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα ινηπέο θαη κειινληηθέο εξγαζίεο. 

 
Δηδηθφηεξα ε πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη: 

 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ ΔΗΓΗΚΖ 
ΤΝΘΔΖ ΓΖΠΔΓΧΝ (4lt) 

ηεκ. 238 

2 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ 
(2,5lt) 

ηεκ. 54 

3 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΣΗΜΔΝΣΟΥΡΧΜΑ 
ΝΔΡΟΤ (10lt) 

ηεκ. 19 

4 ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΝΗΣΡΟΤ (15lt) ηεκ. 10 

5 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ ηεκ. 1 

 

                    

  

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ 

ΣΟ ΒΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ 
ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΣΧΝ 

ΥΟΛΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ» 
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6 

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑ ΓΗΑ 
ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΓΑΠΔΓΑ (25kg) 

 
ηεκ. 32 

7 ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ m2 200 

8 ΚΟΤΡΑΑΝΗ tn 2 

9 ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ m2 5228 

 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζε 

€48.189,00 ζπλ ΦΠΑ 24%  €11.565,36, ήηνη ζπλνιηθά  €59.754,36.  
Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο (Κ.Α. 15-7332.0003 ). 

           Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζςνοπηικού διαγυνιζμού γηα ην 
ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο κειέηεο θαη 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). 

   

Μχθνλνο    24-08-2017 
                        Ζ πληάμαζα 
                 Δπαγγειία Υαηδελάθε 
 
                 
 
 
                   Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μχθνλνο   24-08-2017 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ  
Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ  

ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 
 
 
 
 

Ησάλλεο Ρνχζζνο 
  Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:  24/2017 

 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ 
ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 
ΓΖΠΔΓΧΝ (4lt) 

ηεκ. 238 50,00 € 11.900,00 € 

2 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ (2,5lt) 

ηεκ. 54 95,00 € 5.130,00 € 

3 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ 
ΣΗΜΔΝΣΟΥΡΧΜΑ 
ΝΔΡΟΤ (10lt) 

ηεκ. 19 50,00 € 950,00 € 

4 
ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΝΗΣΡΟΤ 
(15lt) 

ηεκ. 10 10,00 € 100,00 € 

5 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ 

ηεκ. 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

6 

ΑΚΡΤΛΗΚΟ 
ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑ 
ΓΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ 
ΓΑΠΔΓΑ (25kg) 

 

ηεκ. 32 80,00 € 2.560,00€ 

7 
ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 
ΓΑΠΔΓΟ 

m2 200 40,00 € 8.000,00 € 

8 ΚΟΤΡΑΑΝΗ tn 2 200,00 € 400,00 € 

9 
ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

m2 5228 1,75 € 9.149,00€ 

 
   

ΤΝΟΛΟ 48.189,00 € 

 
   

ΦΠΑ 24% 11.565,36 € 

 
   

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

59.754,36 € 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 24/2017 
 
 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ (€) 

ΤΝΟΛΟ(€) 

1 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ 
ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 
ΓΖΠΔΓΧΝ (4lt) 

ηεκ. 238 
  

2 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ (2,5lt) 

ηεκ. 54 
  

3 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ 
ΣΗΜΔΝΣΟΥΡΧΜΑ 
ΝΔΡΟΤ (10lt) 

ηεκ. 19 
  

4 
ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΝΗΣΡΟΤ 
(15lt) 

ηεκ. 10 
  

5 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ 

ηεκ. 1 
  

Μχθνλνο    24-08-2017 
                        Ζ πληάμαζα 
                 Δπαγγειία Υαηδελάθε 
 
                 
 
 
                   Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μχθνλνο   24-08-2017 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ  
Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ  

ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 
 
 
 
 

Ησάλλεο Ρνχζζνο 
  Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 
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6 

ΑΚΡΤΛΗΚΟ 
ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑ 
ΓΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ 
ΓΑΠΔΓΑ (25kg) 

 

ηεκ. 32 
  

7 
ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 
ΓΑΠΔΓΟ 

m2 200 
  

8 ΚΟΤΡΑΑΝΗ tn 2 
  

9 
ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

m2 5228 
  

 
   

ΤΝΟΛΟ 
 

 
   

ΦΠΑ 24% 
 

 
   

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ  

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 
Ζκεξνκελία:  .…/…../….. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 24/2017 
 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα πιηθψλ γηα βάςηκν θαη 
δηαγξακκίζεηο ζρνιηθψλ γεπέδσλ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ζρεηηθέο εξγαζίεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 1. Ακπςλικό σπώμα ειδικήρ ζύνθεζηρ γηπέδυν (4lt) 
 
Αθξπιηθφ ρξψκα εηδηθήο ζχλζεζεο γηα ηελ βαθή γεπέδσλ ηέληο, κπάζθεη, βφιετ θιπ., 
κε άξηζηε πξφζθπζε θαη αληνρή ζε θζνξά, ηξηβή θαη αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Θα 
πξέπεη λα ζηεγλψλεη γξήγνξα θαη λα είλαη αδηάβξνρν. Οη απνρξψζεηο ζα πξέπεη λα 
αληέρνπλ ζηνλ ήιην θαη λα πξνζδίδνπλ ρακειή νιηζζεξφηεηα θαη θαιχηεξε 
νξαηφηεηα ηεο κπάιαο.  
Ζ επηθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ρσξίο ζθφλε, ιηπαξέο νπζίεο ή ζαζξά 
ζεκεία θαη πάληα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζηεγλή. Ζ εθαξκνγή γίλεηαη κε πηλέιν, 
ξνιφ ή πηζηφιη, αξαηψλνληαο ηελ πξψηε ζηξψζε κε 15% λεξφ θαη φηαλ ζηεγλψζεη 
εθαξκφδνληαη άιιεο κηα κε δχν ζηξψζεηο ρσξίο αξαίσζε.  
Σν θηλίξηζκα ζα πξέπεη λα δίλεη καη απνηέιεζκα ζε θφθθηλν ή πξάζηλν ρξψκα. Ζ 
ππθλφηεηά ηνπ γηα ηελ θφθθηλε απφρξσζε ζα πξέπεη λα είλαη 1.25-1.29kg/L θαη γηα 
ηελ πξάζηλε 1.32-1.36kg/L. Αλαιφγσο κε ην είδνο θαη ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ηεο 
επηθάλεηαο έλα ιίηξν ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 8-12 η.κ. Ο ρξφλνο ζηεγλψκαηνο δελ 
πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 1 ψξα, ελψ γηα επαλαβαθή δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη 
ηηο 8 ψξεο, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
Ζ αξαίσζε ηνπ ρξψκαηνο θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη κε λεξφ θαη λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ. 
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. Ακπςλικό σπώμα διαγπάμμιζηρ (2,5lt) 
 
Αθξπιηθφ ρξψκα εηδηθφ γηα ηε δηαγξάκκηζε νδψλ, γεπέδσλ, parking θ.α. κε ηαρεία 
δπλαηφηεηα ζηεγλψκαηνο. Θα πξέπεη λα παξνπζηάδεη άξηζηε πξφζθπζε θαη 
εμαηξεηηθή αληνρή ζε αληίμνεο ζπλζήθεο. Σν θηλίξηζκα ζα πξέπεη λα δίλεη καη 
απνηέιεζκα ζε ιεπθφ ή θίηξηλν ρξψκα.  
Θα πξέπεη λα έρεη απφδνζε 2-4m2/L γηα πάρνο πγξνχ ζηξψκαηνο 200κm θαη 1-2m2/L 
γηα πάρνο πγξνχ ζηξψκαηνο 400κm. 
 Οη επηθάλεηεο πξηλ ηελ εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, ζηεγλέο θαη ιείεο, ρσξίο 
ζθφλε, ιάδηα ή ηπρφλ ζαζξά πιηθά. 
Καηά ηελ εθαξκνγή ην πξντφλ λα αλαδεχεηαη θαιά πξηλ ηε ρξήζε, εθαξκφδεηαη ζε 
δχν ζηξψζεηο κε κεράλεκα δηαγξάκκηζεο νδψλ, ξνιφ, πηλέιν ή πηζηφιη κε αξαίσζε 
5-10% κε δηαιπηηθφ πηζηνιηνχ ή δηαιπηηθφ Νίηξνπ. 
Σν ημψδεο ηνπ πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 85 ± 10KU (ASTM D 562, 25ν C), θαη ε 
ππθλφηεηα ηνπ γηα ην θίηξηλν 1,46±0,02Kg/L ελψ γηα ην ιεπθφ 1,66±0,02Kg/L. 
Γελ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε  ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο απφ 5ν C, κεγαιχηεξεο απφ 
35ν C θαη/ή ζρεηηθή πγξαζία πάλσ απφ 80%. Γηα κεγαιχηεξε αλαθιαζηηθφηεηα 
κπνξεί ε εθαξκνγή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθά παινζθαίξηδηα ηα νπνία 
πξνζηίζεληαη ζε 1Kg ρξψκα ζε πνζφηεηα 300-400gr. Ο ρξφλνο ζηεγλψκαηνο δελ 
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πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 20 ιεπηά, ελψ γηα επαλαβαθή πάλσ απφ 4 ψξεο, 
αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  
Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα. 
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3.Ακπςλικό ηζιμενηόσπυμα νεπού (10lt) 
 
Αθξπιηθφ ηζηκεληφρξσκα λεξνχ πςειήο πνηφηεηαο γηα εμσηεξηθή ρξήζε. Θα πξέπεη 
λα είλαη θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε επηθάλεηεο απφ κπεηφλ θαη αιθαιηθέο 
επηθάλεηεο. Θα πξέπεη λα πξνζθέξεη κεγάιε θαιππηηθφηεηα, κεγάιε απφδνζε θαη 
εμαηξεηηθή αληνρή ζην πιχζηκν θαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν ρξψκα πνπ 
ζα παξαδνζεί ζα θαζνξηζηεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Θα 
πξέπεη λα έρεη αλά ιίηξν απφδνζε 12-15m2 γηα θάζε επίζηξσζε ζε θαηάιιεια 
πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο. Ζ νξηαθή ηηκή ζε ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλψζεηο), 
ηεο ΔΔ (Οδεγία 2004/42/ΔΚ) δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 40g/L.  
Οη επηθάλεηεο πξηλ ηελ εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, ζηεγλέο θαη ιείεο, ρσξίο 
ζθφλε, ιάδηα ή ηπρφλ ζαζξά πιηθά.  
Σν πξντφλ πξέπεη λα αλαδεχεηαη θαιά πξηλ ηε ρξήζε, λα εθαξκφδεηαη ζε δχν 
ζηξψζεηο κε ξνιφ, πηλέιν ή πηζηφιη θαη κε αξαίσζε έσο 10% κε λεξφ. Γελ πξέπεη λα 
εθαξκφδεηαη ζε  ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο απφ 5ν C, κεγαιχηεξεο απφ 35ν C θαη/ή 
ζρεηηθή πγξαζία πάλσ απφ 70% ή αλ ππάξρεη θίλδπλνο βξνρήο ή παγεηνχ ην 
επφκελν ζαξαληανθηάσξν. Ο ρξφλνο ζηεγλψκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 1 
ψξα, ελψ γηα επαλαβαθή πάλσ απφ 4 ψξεο, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  
Σν ημψδεο ηνπ πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 110±10KU (ASTM D 562, 25ν C), ε 
ππθλφηεηα ηνπ γηα ην ιεπθφ λα είλαη 1,50±0,02Kg/L θαη ε ζηηιπλφηεηά ηνπ <5 
κνλάδεο ζηηο 60ν . 
Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα. 
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4.  Γιαλςηικό Νίηπος (15lt) 
 
Σν δηαιπηηθφ Νίηξνπ πξέπεη λα είλαη έλα κίγκα εμαηξεηηθά πηεηηθψλ νξγαληθψλ 
δηαιπηψλ, άρξσκν, αδηάιπην ζην λεξφ, θαηάιιειν γηα ρξήζε σο δηαιπηηθφ ζε 
βεξλίθηα, ρξψκαηα θαη αζηάξηα δηαιχηε. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη γξήγνξν 
ζηέγλσκα θαη λα έρεη ππθλφηεηα 0,84±0,02Kg/L. 
Με ηελ  ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα. 
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. Μησάνημα Γιαγπάμμιζηρ 

 
 Σν κεράλεκα δηαγξάκκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν γηα πνιιέο 
εθαξκνγέο κηθξνχ φγθνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα parking, γήπεδα, αζιεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο θιπ. Ζ κεραλή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 1 πηζηφιη LX80, απφ 
ιάζηηρν, βάζε κπεθ θαη κπεθ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεραλή ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 
ζρεδηαζκέλε γηα ισξίδεο αθξηβείαο, ρσξίο «ρλνπδσηέο» άθξεο, θαζψο θαη γηα 
θπθιηθέο γξακκέο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε κεηάβαζε απφ επζεία 
γξακκή ζε θακπχιε. 
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Σν κέγηζην κπεθ βαθήο κε 1 πηζηφιη ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 0,032’’ ελψ κε δχν 
πηζηφιηα πεξίπνπ 0,019’’. Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη 
πεξίπνπ 3300Psi (224 bar) θαη ν θηλεηήξαο ηεο πεξίπνπ 126cc.  
Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί:  

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα φηη ζα παξέρεη εγγχεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο γηα πέληε (5) έηε. 

 Δγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. Ακπςλικό μονυηικό σπώμα για αθληηικά δάπεδα (25kg) 
 
Αθξπιηθήο βάζεο ειαζηηθή επίζηξσζε γηα αζιεηηθά δάπεδα, γηα εθαξκνγή ζε 
επηθάλεηεο απφ άζθαιην θαη ζηεγαλσκέλεο ηζηκεληνεπηθάλεηεο, γηα ηε δεκηνπξγία 
ειαζηηθνχ ππνζηξψκαηνο πάρνπο πεξίπνπ 2mm ζε αζιεηηθά γήπεδα θ.α. Θα πξέπεη 
ε ρεκηθή ηνπ βάζε λα είλαη αθξπιηθή θαη ην πιηθφ ηνπ λα είλαη παρχξεπζην. Θα 
πξέπεη λα ππάξρεη ζε δηάθνξεο απνρξψζεηο φπσο ιεπθφ, θεξακηδί, πξάζηλν θ.α. Ζ 
ππθλφηεηα ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 0,90 ±0,02 gr/cm3 θαη ε ηδαληθή 
ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 10-30oC. Σν 
ρξψκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα πεξίπνπ έλα έηνο ζε δξνζεξφ θαη 
μεξφ ρψξν, ρσξίο λα αιινηψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη κε βνχξηζα ή ξνιφ, αξαηψλνληαο ην ρξψκα ζε 5-8% λεξφ.  
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ηαθεποποιημένο Γάπεδο  
 
Σν ζηαζεξνπνηεκέλν δάπεδν πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 
Ground Solfix θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη αδξαλή πιηθά (θνπξαζάλη-θεξακίδηα θαη 
ραιαδηαθή άκκν). Ζ θνθνκεηξία ηεο άκκνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα 
πξνέξρεηαη απφ πηζηνπνηεκέλν ιαηνκείν, παξαζθεπαζηήξην θαη ζχκθσλα κε ηελ 
θνθνκεηξηθή αλάιπζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ. Σν ηειηθφ δάπεδν 
ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ, πδαηνπεξαηφ θαη λα απαγνξεχεη ηελ αλάπηπμε 
αγξηφρνξησλ ελψ ηαπηφρξνλα ζα εγγπάηαη ηελ αζθαιή ελπδάησζε ηνπ ππεδάθνπο.  
H θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ θνπξαζάλη-θεξακίδηα  ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεζεί 
κε ΔΝ 1304. Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. Κοςπαζάνι 
 
Σν θνπξαζάλη πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο ζα πξέπεη λα είλαη απφ ζξπκκαηηζκέλν 
θεξακίδη δηαζηάζεσλ 0-5mm. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ θνπξαζάλη-θεξακίδηα ζα 
πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεζεί κε ΔΝ 1304. Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα 
θαηαηεζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 
Πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10. Δπιδιόπθυζη εγκαηαζηάζευν 
 
Γεληθά πάλσ απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή αζθαιηνηάπεηα ή βηνκεραληθνχ 
δαπέδνπ ή πίζζα, ζα πξέπεη λα γίλεη θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ζθφλεο θαη 





Σελίδα 40 από 66 

 

 

άιια πιηθά. Θα πξέπεη λα γίλνπλ επηθαλεηαθέο επηδηνξζψζεηο ζε ζεκεία φπνπ 
ππάξρνπλ ξεγκαηψζεηο θαη πξνβιεκαηηθφ αλάγιπθν. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα 
δεκηνπξγεζεί ιεία επηθάλεηα πνπ ζα δερηεί ηελ ηειηθή αθξπιηθή ζηξψζε βαθήο. Ο 
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη εθνδηάζεη ην ζπλεξγείν ηνπ κε φια ηα πιίθά πνπ ζα 
απαηηεζνχλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηδηφξζσζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, πέξαλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο. 
πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα γίλεη :  
 Σξίςηκν ηεο επηθάλεηαο θαη απνκάθξπλζε ησλ ζαζξψλ ηκεκάησλ ηνπ παιαηνχ 

ηάπεηα κε θαηάιιεια εξγαιεία / κεραλήκαηα. 
 Καζαξηζκφο ηνπ ππνζηξψκαηνο απφ ζθφλεο, ππνιείκκαηα.  
 Γέκηζκα ζηα ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ βαζνπιψκαηα, φζν είλαη ηερληθά δπλαηφλ, γηα 

λα κελ κέλνπλ ζηάζηκα λεξά. 
 Σνπηθφ ζηνθάξηζκα ζε φια ηα ζεκεία πνπ ππάξρεη ιαθθνχβα, ηξαπκαηηζκφο, 

απνθφιιεζε ή ξσγκή, κε εηδηθφ κίγκα πιηθψλ.  
 θξάγηζε ησλ πφξσλ ηνπ ππνζηξψκαηνο κε εηδηθά εξγαιεία θαη εμαζθάιηζε 

ζχλδεζεο ηνπ λένπ ηάπεηα κε ηνλ παιαηφ, ζε φιε ηελ επηθάλεηα. 
 Βάςηκν κε εηδηθφ αθξπιηθφ ρξψκα ζχλζεζεο γεπέδσλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 

ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο γηα ην άζιεκα 
κπάζθεη θαη βφιετ 

 ρεδηαζκφο δηαγξακκίζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο γηα 
ην άζιεκα κπάζθεη θαη βφιετ, κε αλεμίηεια αθξπιηθά ρξψκαηα ζπκβαηά κε ηνλ 
ηάπεηα.  
 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Γηα φζα απφ ηα παξαπάλσ είδε δελ πξνζθέξνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο πνπ 

δεηνχληαη απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθεξζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπαζίεο αξθεί ε ζπλνιηθή 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα λα αληηζηνηρεί ζε ιίηξα, θηιά, ηεκάρηα ή 

νπνηαδήπνηε άιιε κνλάδα κέηξεζεο κε ηελ αληίζηνηρε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

πνπ πξνθχπηεη γηα ηα είδε απηά κε βάζε ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο. 

Υπόνορ παπάδοζηρ: Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο ελελήληα (90) 
εκεξψλ, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζα νξίδεηαη απφ απηήλ.  
ημείυζη: Οη πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ είλαη ελδεηθηηθέο. Θα κπνξνχλ λα 
απμνκεησζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζα ρεηξηζηεί ηα πξνο 
πξνκήζεηα είδε-πιηθά. Οη ηπρφλ αιιαγέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηεο δαπάλεο 
ηεο ζχκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κ.Α. 15-7332.0003 
 
 

Μχθνλνο    24-08-2017 
                        Ζ πληάμαζα 
                 Δπαγγειία Υαηδελάθε 
 
                 
 
 
                   Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μχθνλνο   24-08-2017 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ  
Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ  

ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 
 
 
 
 

Ησάλλεο Ρνχζζνο 
  Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 24/2017 
 
 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο ηηρ ζςμβάζευρ. 

  Ζ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ην  
βάςηκν θαη ηηο  δηαγξακκίζεηο ζρνιηθψλ γεπέδσλ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ινηπψλ ρψξσλ 
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαζψο θαη ζρεηηθέο εξγαζίεο επηδηνξζψζεηο ζε παιαηέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

Ο αλάδνρνο κε ηα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζηνλ Γήκν Μπθφλνπ ζα 
εθηειέζεη εξγαζίεο βάςηκν θαη δηαγξάκκηζε ζρνιηθψλ γεπέδσλ θαη επηδηφξζσζεο 
απηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο αξκφδηαο ππεξεζίαο - επηηξνπήο θαη ν ινηπφο 
εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα ινηπέο θαη 
κειινληηθέο εξγαζίεο 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ. 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
θαη ηηο  θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ 
θαη ηδίσο: 

 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

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

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

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

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην»  

 ηνπ άξζξνπ 68 “πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ” ηνπ λ. 

3863/2010 (Α 115) “Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α). 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 

114 Α). 

  Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν..3731/2008 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 

                    

  

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ 
ΒΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ 

ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ» 
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 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 Σνπ ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Σπόπορ ππομήθειαρ. 
Ζ πξνκήζεηα (αθνχ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 60.000,00€ ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.), 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Ζ ηειηθή επηινγή ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθεξφηεξε απφ 
νηθνλνκηθήο άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ,  κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο  
Σν έμνδα κεηαθνξάο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα 
παξαδνζνχλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Δπηηξνπή παξαιαβήο θαη ε Τπεξεζία. 
Ο Γήκνο ΓΔΝ δεζκεχεηαη ζηελ αγνξά νιφθιεξεο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 
πνζφηεηαο θαη έρεη δηθαίσκα λα απμνκεηψζεη ηηο ηκεκαηηθέο πνζφηεηεο εληφο ησλ 
νξίσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο – Πποϋπολογιζμόρ έπγος. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ 
αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζε €48.189,00 ζπλ ΦΠΑ 24%  €11.565,36, ήηνη ζπλνιηθά  
€59.754,36. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο (Κ.Α. 15-
7332.0003). 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Δγγςήζειρ. 
1. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό 
Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη 
λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα θαιχπηεη πνζνζηφ 
2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
ζηνλ δηαγσληζκφ.  Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο έρεη ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ 150 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
2. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ. 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη 
ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο 
Σξαπέδεο, ζπληεηαγκέλεο θαηά ηνπ ηζρχνληνο ηχπνπ γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Ο.Σ.Α. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Πληπυμέρ 
Γηα ηελ πξνκήζεηα απηή ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 59.754,36€, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  ΦΠΑ 24%, κείνλ ηνπ πνζνχ έθπησζεο, γηα ην δηάζηεκα 
ηζρχνο ηεο εληνιήο. 
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Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ απφ ην Γήκν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη 
ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη κε 
ρξεκαηηθή εληνιή ηνπ εξγνδφηε πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ππφ 
πξνκήζεηα είδνπο θαη βάζεη πηζηνπνηήζεσο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν 
παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη θαηφπηλ ηνχηνπ απφ ηηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ  
ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη 
βάξε θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιπ. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηελ 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο - ύμβαζη. 
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια 
ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο. 
 Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ:  
• Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα.  
• Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.  
• Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.  
• Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο.  
 
ΑΡΘΡΟ 8 ο – ςζκεςαζία- Μεηαθοπά-Σοποθέηηζη. 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε 
ζπζθεπαζία, κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Δπίζεο, ν 
πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
ίδηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ  θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνπο  
ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο – Γενικέρ Γιαηάξειρ 

ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο 

πξνκήζεηαο ή ηκήκαηνο απηήο (ππεξεζία) ν αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο 

αζηηθψο θαη πνηληθψο ππεχζπλνο θαη κάιηζηα γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ (εξγάηεο, ππάιιεινη θ.ι.π.) είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εξγνδφηε, 

είηε ζε ηξίηνπο, ή ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θ.ι.π. ιφγσ παξαβάζεσο ή 

παξαιείςεσο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα. 

Καηά ζπλέπεηα ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε 

θαηαβνιή απνδεκηψζεσο, ππέρσλ θαη θάζε άιιε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε 

νπσζδήπνηε πξνθχπηνπζα απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί, φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο 

ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο θαζνδεγήζεσο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ σο θαη λπρηεξηλά 

θσηηζηηθά ζήκαηα θ.ι.π. 

Όιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη  ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζηψλ φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πγηεηλή  θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ θιπ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

έθδνζε θάζε θαηά λφκν πξνβιεπφκελεο  άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, θαζηζηάκελνο 

απνθιεηζηηθψο θαη νπζηαζηηθψο ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ ελ ηζρχ 

δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσλ ησλ εξγαζηψλ.  

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Δπίζεο κε δαπάλεο ηνπ νθείιεη λα πεξηθξάμεη θάζε επηθίλδπλε γηα ηελ θπθινθνξία 

νρεκάησλ θαη πεδψλ ζέζε θαη επηζεκάλεη απηήλ κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, 

λπρηεξηλψλ ζεκάησλ θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο – Πποέλεςζη Τλικών 

Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο ζηελ αγνξά πνηφηεηαο, 

ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη πξνειεχζεσο θαηά πξνηίκεζε απφ ηελ εγρψξηα 

βηνκεραλία, κε εμαίξεζε (φζν αθνξά ηελ πξνέιεπζε) εθείλα ηα νπνία δελ 

παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη εθείλα γηα ηα νπνία ξεηψο αλαγξάθεηαη ζηα 

ζπκβαηηθά ζηνηρεία ε πξνέιεπζή ηνπο απφ ηελ αιινδαπή. Θα πξνζθνκηζηνχλ 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηα πιηθά θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

ππεξεζία πξηλ ηελ αγνξά θαη πξνκήζεηα απηψλ. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηα απαηηνχκελα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ΔΣΔΠ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο - ςμμόπθυζη ηος αναδόσος ππορ ηιρ ππόηςπερ ηεσνικέρ 

πποδιαγπαθέρ  

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πηζηψο πξνο ηηο εγθεθξηκέλεο πξφηππεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα θαη επηκέιεηα κε 

ζθνπφ ε εθηεινχκελε πξνκήζεηα λα είλαη πνηνηηθψο άξηζηε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη ν αλάδνρνο λα πξνβαίλεη ζην ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθηεινχκελεο πξνκήζεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο – Απηιόηηηα ηυν καηαζκεςών  

Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ε Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, θαηά ηηο 

πξνβιεπφκελεο επί κέξνπο δηαζηάζεηο θαη ηξφπν εθηειέζεσο ησλ θαηαζθεπψλ, δελ 

απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα 

εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ πνηθίισλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ θάζε 

επηθάλεηα ή ηκήκα ησλ εξγαζηψλ . 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο - Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος  

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο πξνκήζεηαο θαη 
επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο. 
Σα ζπλεξγεία, ε αζθάιεηα θαη ε αζθάιηζε απηψλ είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Οθείιεη 
δε λα θξαηά ελήκεξε ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ, νη 
νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ επαξθή πξνυπεξεζία ζε ίδηεο κε ηελ κειέηε πξνκήζεηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο – Φόποι , ηέλη , κπαηήζειρ 

Ο ανάδοσορ ζύμθυνα με ηιρ ιζσύοςζερ διαηάξειρ, βαπύνεηαι με όλοςρ 
ηοςρ θόποςρ, ηέλη και κπαηήζειρ πος ιζσύοςν καηά ηην ημέπα ηηρ 
ζύμβαζηρ,  πλην ηος Φ.Π.Α., ο οποίορ  βαπύνει ηον Γήμο.  
 
ΑΡΘΡΟ 15ο – Μεηαβολή ζύμβαζηρ 
εκεηψλεηαη φηη ν Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη νιφθιεξε ηελ 
πνζφηεηα ησλ εηδψλ πνπ αθνξά ε πξνκήζεηα θαη ην πνζφλ πνπ έρεη εγθξηζεί, 
εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπ απνδεηρζνχλ κηθξφηεξεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
πξνκήζεηαο.  
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Σν ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα κεησζεί θαηά ηελ 
αλάζεζε ηεο παξαγγειίαο κέρξη πνζνζηνχ 50% ηνπ ζπλφινπ απηήο, ρσξίο θακία 
αληίξξεζε ή αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ πξνο απνδεκίσζε γηα δηαθπγφλ θέξδνο ή γηα 
νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν.  

Οη πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ είλαη ελδεηθηηθέο. Θα κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζα ρεηξηζηεί ηα πξνο πξνκήζεηα είδε-
πιηθά. Οη ηπρφλ αιιαγέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο 
πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Κ.Α. 15-7332.0003. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο - Αναθεώπηζη ηιμών 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .   

         
ΑΡΘΡΟ 17 ο - Ανυηέπα βία 

Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην 
λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 
θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά 
γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, 
ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν 
εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, 
πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα 
εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε 
ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 
     Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα 
πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο – Υπόνορ Παπάδοζηρ 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ έρεη 
παξαγγειζεί θαη λα εθηειέζεη ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο  κέζα ζε ρξφλν ην 
αλψηεξν ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα 
ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ππεξεζία. 
  
Πποηγούμενη ειδοποίηζη για ηην παπάδοζη 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί: 
- ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, 
- 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). 
 
Αποδεικηικό παπάδοζηρ 
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ 
ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη: 
- ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, 
- ην πιηθφ, 
- ε πνζφηεηα θαη 
- ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. (άξζξν 206 
παξ.7 ηνπ Ν.4412/16) 
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Παπάηαζη σπόνος παπάδοζηρ 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο 
αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 
α)  ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, 
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε µε 
πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε 
χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. (άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16) 
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο 
παξάηαζεο  δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. (άξζξν 206 
παξ.2 ηνπ Ν.4412/16) 
Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. (άξζξν 206 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16) 
 
Πξνζθνξά πνπ δελ ζα νξίδεη ρξφλν παξάδνζεο ζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ζπκκεηέρνληα πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηνπ 
παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
Κςπώζειρ παπάηαζηρ 
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ 
αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 
αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη 
θπξψζεηο. 
 
ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, 
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207. (άξζξν 206 παξ.4 ηνπ 
Ν.4412/16) 
 
Κςπώζειρ για εκππόθεζμη παπάδοζη ππομήθειαρ 
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 209, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. (άξζξν 207 παξ.1 Ν.4412/16) Σν παξαπάλσ πξφζηηκν 
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, 
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. (άξζξν 207 
παξ.2 Ν.4412/16) 
 
Ζ παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηνλ επηβιέπνληα 
(ππεχζπλν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο) παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο – Παπαλαβή 
 
Ι. Απμόδιο όπγανο 
Ζ παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 
ηνπ άξζξνπ 221. (άξζξν 208 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16) 
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ΙΙ. Παποςζία ππομηθεςηή 
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη 
πνζνηηθφο έιεγρνο θαη καλείηαι λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. 
(άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16) 
 
ΙΙΙ. Ποιοηικόρ έλεγσορ 
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη µε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 
α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 
β)Με πξαθηηθή δνθηκαζία.(άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16) 
 
Σν κόζηορ δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. (άξζξν 
208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16) 
 
IV. Ππυηόκολλο παπαλαβήρ/απόππιτηρ/μακποζκοπικού ελέγσος 
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή 
δεπηεξνβάζκηεο, κοινοποιούνηαι ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. (άξζξν 208 
παξ.6 ηνπ Ν.4412/16) 
 
V. Γςναηόηηηερ Δπιηποπήρ 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: 
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 ππομηθεςηήρ ςποσπεούηαι να ειδοποιεί: 
- ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, 
- ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη 
- ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 
γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πένηε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. (άξζξν 206 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16) 
 
Αποδεικηικό παπάδοζηρ 
Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, θευπημένο 
απφ 
ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη: 
- ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, 
- ην πιηθφ, 
- ε πνζφηεηα θαη 
- ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. (άξζξν 206 
παξ.7 ηνπ Ν.4412/16) 
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηειεία απφξξηςε ηνπ 
ππφ πξνκήζεηα είδνπο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ απηνχ. 
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Δθ’ φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, 
εληφο ηεο ππφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί 
ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ 
πξνζθνξφηεξν, κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ, ηξφπν. 

 

 

Μχθνλνο    24-08-2017 
                        Ζ πληάμαζα 
                 Δπαγγειία Υαηδελάθε 
 
                 
 
 
                   Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μχθνλνο   24-08-2017 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ  
Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ  

ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 
 
 
 
 

Ησάλλεο Ρνχζζνο 
  Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 

 





Σελίδα 50 από 66 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 24/2017 
 
 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο ηηρ ζςμβάζευρ. 

Ζ παξνχζα γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ 
γηα βάςηκν θαη δηαγξάκκηζεηο ζρνιηθψλ γεπέδσλ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

Ο αλάδνρνο κε ηα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζηνλ Γήκν Μπθφλνπ ζα 
εθηειέζεη εξγαζίεο βάςηκν θαη δηαγξάκκηζε ζρνιηθψλ γεπέδσλ θαη επηδηφξζσζεο 
απηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο αξκφδηαο ππεξεζίαο - επηηξνπήο θαη ν ινηπφο 
εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα ινηπέο θαη 
κειινληηθέο εξγαζίεο. 

Ο Γήκνο ΓΔΝ δεζκεχεηαη ζηελ αγνξά νιφθιεξεο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 
πνζφηεηαο θαη έρεη δηθαίσκα λα απμνκεηψζεη ηηο ηκεκαηηθέο πνζφηεηεο εληφο ησλ 
νξίσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ πξνκήζεηα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ πιηθά: 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ ΔΗΓΗΚΖ 
ΤΝΘΔΖ ΓΖΠΔΓΧΝ  

ηεκ. 238 

2 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ  

ηεκ. 54 

3 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΣΗΜΔΝΣΟΥΡΧΜΑ 
ΝΔΡΟΤ 

ηεκ. 19 

4 ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΝΗΣΡΟΤ ηεκ. 10 

5 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ ηεκ. 1 

6 

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΜΟΝΧΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑ 
ΓΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΓΑΠΔΓΑ (25kg) 

 
ηεκ. 32 

7 ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ m2 200 

8 ΚΟΤΡΑΑΝΗ tn 2 

9 ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ m2 5228 

 
   

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  

 

                    

  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : ΒΑΦΗΜΟ ΚΑΗ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΓΖΠΔΓΧΝ 
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ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιζσύοςζερ διαηάξειρ. 
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Δ..Τ. φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ 
ζήκεξα. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – ςμβαηικά ζηοισεία. 
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
     α)  Ζ Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ. 
     β)  Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
     γ)  Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
     δ)  Ζ Σερληθή Έθζεζε. 
     ε)  Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο. 
     ζη) Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 
     δ) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

   
ΑΡΘΡΟ 3ο – Τπογπαθή ύμβαζηρ 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε κεγαιχηεξε ησλ 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 
απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη 
θαησηέξσ, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν 
αμηνιφγεζεο. (άξζξν 103 παξ.1 Ν.4412/16) 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο – Γιάπκεια ύμβαζηρ 
Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο είλαη  (12) δψδεθα κήλεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Δγγςήζειρ.   
Γηα ηηο εγγπήζεηο ηζρχεη ην ΑΡΘΡΟ 5 ηεο ΔΤ ζχκθσλα κε ην άξζξν 72  ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Έκπηυζη ηος αναδόσος. 
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 
εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη 
ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106. (άξζξν 105 παξ.5 Ν.4412/16) 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο – Δλαηηώμαηα, κακοηεσνίερ. 
Δάλ θάπνην απφ ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα δελ εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ην  
απνθαηαζηήζεη ή λα βειηηψζεη απηέο εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ ζχκθσλα 
κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο – Δπίλςζη διαθοπών 
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Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο – Δπιζηποθή εγγςήζευν. 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ ανάδοσο κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 72 παξ.1β ηνπ 
Ν.4412/16). 
Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ 
θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ 
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο – Παπαλαβή και οπιζηική παπαλαβή. 
Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 209, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. (άξζξν 207 παξ.1 Ν.4412/16) Σν παξαπάλσ πξφζηηκν 
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, 
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ (άξζξν 207 
παξ.2 Ν.4412/16). 
 
Ζ παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηνλ επηβιέπνληα 
(ππεχζπλν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο)  παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ ην επηζπκεί. 

 

Μχθνλνο    24-08-2017 
                        Ζ πληάμαζα 
                 Δπαγγειία Υαηδελάθε 
 
                 
 
 
                   Υεκηθφο Μεραληθφο 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Μχθνλνο   24-08-2017 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ  
Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ  

ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 
 
 
 
 

Ησάλλεο Ρνχζζνο 
  Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Σ.Δ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ (€) 

ΤΝΟΛΟ(€) 

1 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ 
ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 
ΓΖΠΔΓΧΝ (4lt) 

ηεκ. 238 
  

2 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΥΡΧΜΑ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ (2,5lt) 

ηεκ. 54 
  

3 
ΑΚΡΤΛΗΚΟ 
ΣΗΜΔΝΣΟΥΡΧΜΑ 
ΝΔΡΟΤ (10lt) 

ηεκ. 19 
  

4 
ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΝΗΣΡΟΤ 
(15lt) 

ηεκ. 10 
  

5 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ 

ηεκ. 1 
  

6 

ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΜΟΝΧΣΗΚΟ 
ΥΡΧΜΑ ΓΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ 
ΓΑΠΔΓΑ (25kg) 
 

ηεκ. 32 
  

7 
ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ 
ΓΑΠΔΓΟ 

m2 200 
  

8 ΚΟΤΡΑΑΝΗ tn 2 
  

9 
ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

m2 5228 
  

 
   

ΤΝΟΛΟ 
 

 
   

ΦΠΑ 24% 
 

 
   

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ  

 

 

Ζκεξνκελία  

Ο Πξνζθέξσλ  

 

Τπνγξαθή  

θξαγίδα 

 

                    

  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ 
ΒΑΦΗΜΟ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ 
ΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΓΖΠΔΓΧΝ» 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI 
 

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
1
  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 

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

- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: [Γεκνηηθό Καηάζηεκα, Γηαιόο - Αθηή 

Κακπάλε, Μύθνλνο, Σ.Κ.84600] 

- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Υαηδελάθε Δπαγγειία] 

- Σειέθσλν: [22890 - 28557] 

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

- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www. 

mykonos.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνύ CPV): [ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΒΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ 

ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ, 44811000-8, 24200000-6, 38432200-4, 14212400-4, 

14212200-2, 35113400-3] 

- Κσδηθόο ζην ΚΗΜΓΗ: […] 

- Η ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [] 

- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [ ] 

- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
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ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ 

ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό 

ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη
1
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε 

δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
1
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπόκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
1
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπόκελεο 

απαζρόιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθόζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινύκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξών εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδύλακν 

πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, 

όπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ 

παξόληνο κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
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ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό 

αξηζκό εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
1
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη 

όια ηα απαηηνύκελα 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 νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θόξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

από θνηλνύ κε άιινπο
1
; 

[] Ναη [] Όρη 

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

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 
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Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθόο 

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: 

Ολνκαηεπώλπκν 

ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
1
  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη θαλόλεο 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 ζύκθσλα 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. 





Σελίδα 60 από 66 

 

 

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 νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζύκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηό ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / 

ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα 

παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 

παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
1
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
1
· 

2. δσξνδνθία
1,1

· 

3. απάηε
1
· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
1
· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο
1
· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
1
. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ
1
 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ από 

ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
1
 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
1
: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο 

ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιόγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

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

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
1
 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

[] Ναη [] Όρη  
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ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»)
1
; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
1
: 

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

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 

όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
1
, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρώξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ όρη αλαθέξεηε:  

α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξόθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 

γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απόθαζεο; 

- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απόθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, 

εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό 

δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
1
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

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): 
1
 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο 

θαηαζηάζεηο
1
 : 

α) πηώρεπζε, ή  

[] Ναη [] Όρη 
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β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από 

εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα 

δύλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, 

ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
1 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
1
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα
1
 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο 

ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο , απνδεκηώζεηο ή 

άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πιεξνθνξίεο: Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 

επηβεβαηώζεη όηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξόπν 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 νπζησδώο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ απνθιεηζκό, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

  

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα  ή ελόηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξόληνο 

κέξνπο), ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 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 ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο 

ΙV: 

 

 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

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 είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
1
, 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
1
. 

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..................... [πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, 

αξηζκόο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 

 

 

 
 




