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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 
Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ,  και για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 117 του Ν.4412/2016, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια: 
«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΘΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΘΜΑΝΣΘΣ, ΚΑΘΕΡΤΩΝ, ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ»  
προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 52.874,00€ πλζον ΦΡΑ 24%. 
 

ΑΘΟ 1ο 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

       Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ γίνεται ςφμφωνα με τισ κάτωκι διατάξεισ: 
 Σου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147

Α
 /8-8-2016) ¨Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
 Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και ειδικότερα τθν 

παρ 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06 όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 22 του 
Ν.3536/07 κακϊσ και τθν παρ 9 εδ. β του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006 

 Σου Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

 Σου Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ/204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Σων διατάξεων του άρκρου 1 «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων αντιγράφων εγγράφων», του 
κεφαλαίου Αϋ «Μείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν – Απλουςτεφςεισ Διαδικαςιϊν», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 
Αϋ/74). 

 Σου N.4270/2014 Αρχζσ Δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τισ διατάξεισ που 
ιςχφει. 

 Σου Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ/248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 

 Σου Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ/112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα 
Διαφγεια¨ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α 145 5.8.2016)  «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 
 Σθν Τπουργικι Απόφαςθ με  Αρικμ. 57654/2017 «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

 Σον Κανονιςμό Ε.Κ. 910/2014 και το Ν. 4440/2016 όπωσ ιςχφει 
 Σου Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 

Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74 /Αϋ/26.03.2014) 

 Σων εκδοκειςϊν ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων λοιπζσ (πλθν των ιδθ αναφερομζνων) κανονιςτικζσ 
διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ 
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απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, ζςτω και 
αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 
Και τισ κάτωκι αποφάςεισ:  

 
 Σθν 12/2018 Μελζτθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου. 
 Σθν υπ’ αρικμ 60/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ υπ’ αρικμ 

12/2018 μελζτθ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου που 

αφορά τθν προμικεια με τίτλο «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΜΑΣΩΝ ΟΔΟΘΜΑΝΘ, ΚΑΘΡΕΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, κλπ. 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ» και καταρτίςτθκαν οι όροι διακιρυξθσ περί διενζργειασ του 

ςυνοπτικοφ  διαγωνιςμοφ για τθν παροχι τθσ ωσ άνω προμικειασ 

 Σθν υπ’ αρικμ. 60/2018 απόφαςθ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και 

διατζκθκε θ πίςτωςθ ποςοφ  65.563,76€ εισ βάροσ των Κ.Α. 70-6662.0002 και Κ.Α. 30-7333.0003 του 

προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 για τθν εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ με Α/Α 

238/11-05-2018 και 239/11-05-2018 αντίςτοιχα του μθτρϊου δεςμεφςεων και καταρτίςτθκαν οι όροι 

διακιρυξθσ.  

 

Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν  να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν. Δε γίνονται 
δεκτζσ προςφορζσ για τα επιμζρουσ είδθ. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ  
Ανακζτουςα αρχι : ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
Σαχ. Δ/νςθ :Διμοσ Μυκόνου,  
Δθμοτικό Κατάςτθμα,  
Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ 
Σαχ. Κϊδικασ:84600 
Σθλζφωνο :+302289360100 
 Fax:+302289022229 
Ε-mail:mayor@mykonos.gr 
Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Χατηθνάκθ Ευαγγελία 
 

ΑΘΟ 2ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΘΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΘΜΑΝΣΘΣ, ΚΑΘΕΡΤΩΝ, ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» και προβλζπεται θ προμικεια ςθμάτων οδοςιμανςθσ κακρεπτϊν κϊνων κ.λ.π. 
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του οδικοφ δικτφου χωρικισ αρμοδιότθτασ του Διμου Μυκόνου.  
  

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 

Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ) - πλθροφοριακζσ (Π) 

Σεμάχιο 50 

d=0,45m Συπου I 

Ρ-39=12 

Ρ-7=15 

Ρ-27=5 

Ρ-28=5 

Ρ-40=27 

Ρ-10=8 

Ρ-70=6 

Ρ-71=5 

Π-61=2 

Π-62=2 
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Π-63=2 

Π-21=5 

Ρ-47=5 

Ρ-48=5 

Π-47=5 

Ρ-32 50χλμ.=15 

Π-31γ=15 

Ρ-55=8 

Π-71=3 

2 

Πινακίδα κινδφνου πλευράσ α=0,60μ. ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 50 

Κ-1 α=12 

Κ-1 δ=13 

Κ-2 α=10 

Κ-2 δ=10 

Κ-12=3 

Κ-16=10 

Κ-10=2 

Κ-5=4 

Κ-6 α=4 

Κ-6 δ=4 

Κ-20=5 

Κ-18=5 

Κ-9=10 

Κ-30=8 

3 Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ - 2) STOP d=0,60m ΣΤΠΟΤ Ι Σεμάχιο 60 

4 
Κακρζπτθσ οδικισ κυκλοφορίασ με αντανακλαςτικό 
πλάιςιο Φ80cm (ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 82 

5 
Κακρζπτθσ οδικισ κυκλοφορίασ με αντανακλαςτικό 
πλάιςιο Φ60cm (ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 100 

6 
Κϊνοσ ςιμανςθσ αντανακλαςτικόσ με 
ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ h=50cm 

Σεμάχιο 50 

7 
Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) πλαςτικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με αντανακλαςτικοφσ δακτυλίουσ 
και ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ  h=75cm 

Σεμάχιο 260 

8 
Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) πλαςτικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με αντανακλαςτικοφσ δακτυλίουσ 
και ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ  h=45cm 

Σεμάχιο 260 

9 Ανακλαςτικοί φανοί Σεμάχιο 15 

10 τφλοσ πινακίδων γαλβανιηζ 2'' και φψουσ h=3,00m Σεμάχιο 80 

11 Πινακίδεσ Πλθροφοριακοφ ΣΤΠΟΤ Ι Σεμάχιο 10 

12 
τθκαίο οδϊν πλαςτικό για ρφκμιςθ κυκλοφορίασ 
αυτοκινιτων 

Σεμάχιο 150 
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AΘΟ 3ο 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςόν των 52.874,00€ πλζον Φ.Π.Α. (24%), οπότε θ 
ςυνολικά απαιτοφμενθ δαπάνθ ανζρχεται ςε  65.563,76€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%. 
       Θ  δαπάνθ για τθν ανωτζρω προμικεια κα βαρφνει τουσ Κ.Α 70-6662.0002 και Κ.Α. 30-7333.0003 του 
προχπολογιςμοφ του Διμου Μυκόνου για το οικονομικό ζτοσ 2018. 
     Θ εν λόγω δθμόςια ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από τον προχπολογιςμό του Διμου Μυκόνου. Οι ποςότθτεσ 
και θ αξία των ηθτουμζνων ειδϊν αναγράφονται ςτον προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ. 

  
ΑΘΟ 4ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ τα οποία κα προςαρτθκοφν ς' αυτιν, (με τθ ςειρά ιςχφοσ τουσ) είναι : 

- Θ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ με τα ςυνθμμζνα παραρτιματά τθσ, ιτοι τθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ που 
αποτελείται από (Σεχνικι Ζκκεςθ, Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, Σεχνικι Περιγραφι,  Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ υγγραφι Τποχρεϊςεων) 

- ΣΟ ΣΕΤΔ  
-        Σο Ζντυπο προςφοράσ του αναδόχου 
 
 

ΑΘΟ 5ο 
ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο Δθμαρχείο (Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, 84600, Μφκονοσ), 
τθν 21/06/2018 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:30 ζωσ 11:00 διάςτθμα κατά το οποίο οι υποψιφιοι δφνανται να 
υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ αυτοπροςϊπωσ ι μζςω νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου ςτθν 
επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ οποία κα τισ αποςφραγίςει. Επίςθσ, οι προςφορζσ με όλα τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία δφναται να ςταλοφν ταχυδρομικά ι με άλλον τρόπο ςτο Διμο μζχρι και τθν προθγουμζνθ 
εργάςιμθ θμζρα τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςτθ Διεφκυνςθ : Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι 
Καμπάνθ, 84600, Μφκονοσ. 
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται. 
 
 

ΑΘΟ 6ο 
ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

     1.  Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν 
γνϊςθ του πλιρουσ τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν τθσ μελζτθσ, ςε θλεκτρονικι μορφι , από 
τθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου ςτο δικτυακό τόπο: www.mykonos.gr 
     2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πλθροφορθκοφν ςχετικά με τθν ανωτζρω προμικεια από το Γραφείο 
Προμθκειϊν, του Διμου Μυκόνου, Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ, Σ.Κ.84600, Σθλ. 
2289360100 εςωτ. 1, 2, Fax 2289023350. 
 

 
ΑΘΟ 7ο 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.Οποιαδιποτε αςάφεια κα ερμθνεφεται ςε βάροσ του 
προςφζροντοσ. Θ κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται από πλιρθ τεχνικι περιγραφι, ςυνοδευόμενθ από τεχνικά 
φυλλάδια των υλικϊν και πιςτοποιθτικά. Σα τεχνικά φυλλάδια – πιςτοποιθτικά δφνανται να υποβάλλονται  ςτθν 
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ το τεχνικό φυλλάδιο / πιςτοποιθτικό κα ςυνοδεφεται από 
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

 
ΑΘΟ 8ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
1. Τποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα που  αςκοφν νόμιμα  τθν εμπορία ι διακίνθςθ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν Ελλάδα ι ςτθν 
αλλοδαπι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι και ςυγκεκριμζνα : 
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 α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ (άρκρο 25 Ν.4412/16), κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. το βακμό που καλφπτονται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ Δ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, 
οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των 
χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν 
για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ (άρκρο 25 Ν.4412/16). 
 Τποψιφιοι ι προςφζροντεσ μποροφν να είναι και Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των προςωρινϊν ςυμπράξεων που υποβάλλουν κοινι προςφορά. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν απαιτοφν από 
τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ με τθν 
επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3 άρκρο 19 παρ.2 Ν.4412/16. 

 
τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. ε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ 
ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 19 παρ.4 Ν.4412/16) 
 

ΑΘΟ 9ο 
ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από το Διαγωνιςμό, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα τουλάχιςτον από τα μζλθ του (αν  πρόκειται για ςφμπραξθ, 
κοινοπραξία ι ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων)  ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων και 
ειδικότερα :  

1. Όταν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και 
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
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τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), τουσ διαχειριςτζσ, 
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του ΔΣ. 
 

2. Εάν δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, όςο 
και του Ελλθνικοφ Δικαίου. Θ ωσ άνω  παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο  οικονομικόσ φορζασ 
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ  τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ (άρκρο 73 παρ. 2  του 
Ν. 4412/2016). 

3. Εάν δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. Θ ωσ άνω  
παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο  οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ  τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ (άρκρο 73 παρ. 2  του Ν. 4412/2016)  
Κατ’εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων 
ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα 
να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται  θ παράγραφοσ 2. 

4. Όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά 
από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ 
ελζγχουσ. Οι υπό αα` και ββ` κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

5. Εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου,.  

6. Εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι και επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία  τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ κυρϊςεισ κακϊσ επίςθσ  εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ 
ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ ι ότι  ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ  
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7. Εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι 
ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα που αποδεδειγμζνωσ διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο 
διακζτει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

8. Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι 
παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 
2,3 και 4. 

9. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμοςίων (διαγωνιςμό). 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016.  
 

ΑΘΟ 10ο 
ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό κα προςκομίηουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Οι 
προςφορζσ κα φζρουν τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ ςτο ςφραγιςμζνο φάκελο εξωτερικά: 

 Σθ λζξθ «προςφορά» 

  Προσ τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του Διμου Μυκόνου 

  Αφορά ςτθ Διακιρυξθ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ  για τθν προμικεια «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΘΜΑΤΩΝ 
ΟΔΟΣΘΜΑΝΣΘΣ, ΚΑΘΕΡΤΩΝ, ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» ςυνολικοφ 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 65.563,76€   

 Καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) 

 Σα πλιρθ ςτοιχεία του Οικονομικοφ φορζα (ιτοι: επωνυμία, διεφκυνςθ, Σ.Κ, πόλθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, 
fax, θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email). 
 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία των μελϊν τθσ, κακϊσ 
και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

 
   Ο κφριοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ τα κάτωκι: 
     α. Ζνα ξεχωριςτό κλειςτό υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ», όπου κα εμπεριζχονται 
τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ  
     β. Ζνα ξεχωριςτό κλειςτό υποφάκελο με τθν ζνδειξθ  «Τεχνικι   προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και 
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 
     γ. Ζνα ξεχωριςτό κλειςτό υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ    

 
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ. 1. 
(άρκρο 92 παρ.2 Ν.4412/16) 

 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 
και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Α` 188). 

 Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11. 

 Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό 
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ 
απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

 Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

 Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126550
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ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 Θ υποβολι μίασ μόνο προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 

ΑΘΟ 11ο 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» 
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» 
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» 
ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει να περιζχει:  

Α)   Τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΤ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 
158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, 
επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
 
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 9 τθσ παροφςασ  και β) ότι πλθροφν όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ δθλαδι ότι ζχουν τθν οικονομικι επάρκεια και τα απαιτοφμενα τεχνικά και 
επαγγελματικά προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  
 
 ε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ 
να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 
ΔΙΕΥΚΙΝΙΗΕΤΑΙ  : 

1) Το ΤΕΥΔ που αφορά ςτισ απαιτιςεισ τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκεται ςυνθμμζνο ςτο τζλοσ αυτισ  

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ και πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τουσ ζχοντεσ προσ τοφτο 

υποχρζωςθ νομίμωσ και προςθκόντωσ υπογεγραμμζνο.  

 

2) Οι οικονομικοί  φορείσ  πρζπει να ςυμπλθρϊςουν MONON τθν Ενότθτα α  του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 

υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν  οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV του ΤΕΥΔ  

 

3) Το ΤΕΥΔ  ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται  ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια 

Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΕΝΟΤΘΤΑ ΟΔΘΓΙΕΣ- ΜΕΟΣ Β) και τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23/2018 (ΑΔΑ: 

Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ κακϊσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 79Α του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

  

Επί νομικϊν προςϊπων επιςθμαίνονται τα εξισ:  

1. Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ του άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται 

ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτόν. 

2. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το 

χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
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εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

 

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

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

 Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυςςόμενθσ προμικειασ  
- Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε περίπτωςθ που 

κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ 
 
Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα ι νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
εκπροςϊπθςθσ ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από τα 
ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, τα οποία κα υποβλθκοφν μαηί με Τπεφκυνθ διλωςθ 
του Ν. 1599/1986, που κα τα απαρικμεί και κα τα αντιςτοιχίηει. 
 
Επί ενϊςεων φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων όλα τα  ανωτζρω δικαιολογθτικά  κα υποβάλλονται για 
κάκε ζνα μζλοσ τουσ ξεχωριςτά 
 
Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν όλα τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Θ Ζνωςθ δεν υποχρεοφται να 
περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει προςφορά, όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τθσ 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ, πρζπει να περιβλθκεί από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ, τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλονται χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. Με τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ που 
εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ 
του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα 
εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ φμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ςτο ςφνολό τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα 
αποτελζςματά τθσ. Θ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται 
από το Διμο, ο  οποίοσ και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν ο Διμοσ αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν 
επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ, με 
προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ 
πρζπει να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου. 
 
Πςον αφορά τισ Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ:  
Όταν ο υποψιφιοσ πάροχοσ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ενεργεί ωσ νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ 
και υπογραφι). 
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από μζλοσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ δικαίωμα υπογραφισ και εκπροςϊπθςθσ, επομζνωσ κα 
ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ και κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία 
(ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι). 
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ υπογραφισ 
τουσ, θ οποία όμωσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από 
αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.). 

 
Ο φάκελοσ «Τεχνικι προςφορά» πρζπει να περιζχει:  

Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ περιζχει ιδίωσ τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν 
τεχνικι επάρκεια, χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και περιγράφονται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. (άρκρο 94 παρ.4 Ν.4412/16). 
 
 Υποχρεωτικά και  με ποινι αποκλειςμοφ κα  περιλαμβάνει, τα κάτωκι ςτοιχεία: 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126552
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 Το προφίλ τθσ επιχείρθςθσ του διαγωνιηόμενου, ιτοι τθν επιχειρθματικι δομι, τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ 
και τα παραγόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ. Θ επιχείρθςθ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ να 
δραςτθριοποιείται ςτον αντίςτοιχο  τομζα προμθκειϊν  

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι θ τεχνικι του προςφορά είναι απόλυτα ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ τθσ Τπθρεςίασ 

 Ρλιρθ περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν, αντίςτοιχα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), φωτογραφίεσ 
κακϊσ επίςθσ και οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο κρίνεται απαραίτθτο για τθν επιβεβαίωςθ των 
προδιαγραφϊν και χαρακτθριςτικϊν τουσ. ε περίπτωςθ  που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι 
δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποκετθκοφν  ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα  
και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του 
κυρίωσ φακζλου. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του προςφζροντα ςτθν οποία  κα δθλϊνεται   ότι τα αναγραφόμενα  
ςτα τεχνικά φυλλάδια ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του 
καταςκευαςτικοφ  οίκου. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του προςφζροντα ςτθν οποία  κα δθλϊνεται ότι όλα τα υλικά ζχουν 
εγγφθςθ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ από τθν υπθρεςία.  

 Εφόςον ο προςφζρων δεν είναι ο καταςκευαςτισ, κα πρζπει να επιςυνάπτεται βεβαίωςθ/διλωςθ του 
νομίμου εκπροςϊπου τθσ επιχείρθςθσ, ςτθν οποία ανικει ι θ οποία  εκμεταλλεφεται  ολικά  τθ μονάδα 
καταςκευισ των τελικϊν προϊόντων ότι ζχει αποδεχκεί  ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον υποψιφιο προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. 
Γίνεται δεκτι και βεβαίωςθ/διλωςθ ωσ ανωτζρω από αντιπρόςωπο ι ζμπορο του καταςκευαςτι. 

 Ριςτοποιθτικό διλωςθσ απόδοςθσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ για τα άρκρα 1, 2, 3 και 11του 
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ ςε ςχζςθ με τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ (CE), το οποίο κα πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ του πρότυπου ΕΝ 12899-1. 

 Ριςτοποιθτικό διλωςθσ απόδοςθσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ για το άρκρο 9του προχπολογιςμοφ τθσ 
μελζτθσ ςε ςχζςθ με τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ (CE), το οποίο κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του 
πρότυπου ΕΝ 12352 κλάςθ L3. 

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ κατά ΕΝ 10255 τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ για το άρκρο 10 του 
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 

 Ριςτοποιθτικά εν ιςχφ ςφμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 για τθ «Διαχείριςθ ποιότθτασ», ISO 14001 για τθν 
εφαρμογι «Περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ» και OHSAS 18001 για τα «υςτιματα διαχείριςθσ τθσ υγείασ και 
τθσ αςφάλειασ ςτθν εργαςία» ι ιςοδφναμα αυτϊν, τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ των τελικϊν προϊόντων ι 
τθσ εταιρείασ ειςαγωγισ με πεδίο εφαρμογισ τθν καταςκευι και εμπορία ςυναφϊν ειδϊν τθσ μελζτθσ. 

 Ριςτοποιθτικά εν ιςχφ του προςφζροντα, ςφμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 για τθν «Διαχείριςθ 
ποιότθτασ», ISO 14001 για τθν εφαρμογι «Περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ» και OHSAS 18001 για τα 
«υςτιματα διαχείριςθσ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν εργαςία» ι ιςοδφναμα αυτϊν, με πεδίο 
εφαρμογισ τθν προμικεια αςτικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του προςφζροντα όπου κα δθλϊνεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία των 
τελικϊν προϊόντων που προςφζρει. 

 Ρίνακα των κυριότερων προμθκειϊν που εκτζλεςε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ 
(2015-2016-2017) και είναι αντίςτοιχα με τθν  υπό ανάκεςθ προμικεια. Ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ 
αποτελεί, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ζχει ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον μίασ (1) αντίςτοιχθσ 
προμικειασ με τθν προκθρυςςόμενθ.  
Ολοκλιρωςθ μίασ προμικειασ  με επιτυχία νοείται ωσ, θ εντόσ αρχικοφ χρονοδιαγράμματοσ, εντόσ του 
αρχικοφ προχπολογιςμοφ, εντόσ των προδιαγραφϊν ποιότθτασ, ολοκλιρωςθ (με οποιοδιποτε ποςοςτό 
ςυμμετοχισ του Τποψθφίου Αναδόχου) μίασ αντίςτοιχθσ προμικειασ, θ οποία, προςζκεςε τθν αναμενόμενθ 
προςτικζμενθ αξία ςτον πελάτθ ςε ςχζςθ δθλ. με τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ, υπό τουσ οποίουσ, του ανατζκθκε. 
Ο Πίνακασ των κυριότερων προμθκειϊν πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α ΠΕΛΑΣΘ ΤΝΣΟΜΘ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΘ 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΣΕΛΕΘ 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

από – ζωσ) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΜΟ 

ΠΑΡΟΤ 

Α ΦΑΘ 

ΤΝΟΠΣΙΚΘ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

ΤΝΕΙΦΟΡΑ 

ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΘΝ 

ΠΡΟΜΘΘΕΕΙΑ 

(προχπολογιςμόσ) 

ΣΟΙΧΕΙΟ 

ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

(τφποσ & 

μ/νία 

         

 





 

 11 

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΘ»: ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ 

- «ΣΟΙΧΕΙΟ ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ»: «ζξωκεν καλι μαρτυρία» τθσ εξζλιξθσ, τθσ ολοκλιρωςθσ ι του επιτυχοφσ 
αποτελζςματοσ του Ζργου όπωσ πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ, 
διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ διακζςιμθσ υπθρεςίασ κοκ 

 εάν ο Πελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο 
παραλαβισ που ζχει ςυνταχκεί και αρμοδίωσ υπογραφεί από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι.  

 εάν ο Πελάτθσ είναι Ιδιωτικόσ Οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ του ιδιϊτθ 
Οργανιςμοφ όπωσ εκπροςωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπό ι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, 
και όχι θ ςχετικι φμβαςθ Ζργου. 

θμειϊνεται ότι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ των 
δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ, τουσ οποίουσ αναφζρει ο 
Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ. 
 Δελτίο Αποςτολισ των κατατεκειμζνων  δειγμάτων  προσ το Διμο Μυκόνου, για τα είδθ που ηθτοφνται από 

τθν υπ.αρ. 12/2018 μελζτθ, όπωσ αυτά προδιαγράφονται ςτο  Άρκρο 8
ο
-Σεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθσ 

μελζτθσ, κακϊσ και Αρικμό Πρωτοκόλλου κατάκεςθσ αυτϊν ςτον φορζα ι αποδεικτικό κατάκεςθσ 
ταχυδρομείου, ςε περίπτωςθ που απεςτάλθςαν ταχυδρομικά. 

 
Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» πρζπει να περιζχει:  

1. Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. τθν 
τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για παράδοςθ του υλικοφ/παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
2. Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ 
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. 
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν 

 
AΘΟ 12ο  
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. 
- Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε 
αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.  
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ 
τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  
β) τον εκδότθ,  
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ 
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  





 

 12 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 
 
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ το ΦΠΑ. 
 Θ εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  
 
 
Χρόνοσ ιςχφοσ  
Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ζχει χρόνο ιςχφοσ τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και του χρόνου παράδοςθσ των προϊόντων.  
Επί πλζον των όςων αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο για τισ εγγυιςεισ «καλισ εκτζλεςθσ», ιςχφουν οι 
διατάξεισ του άρκρου 72 του  Ν. 4412/2016 
 

AΘΟ 13ο  

ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Σα προσ προμικεια είδθ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν που αναφζρονται ςτθν υπ’ αρικ. 12/2018 μελζτθ τθσ Τπθρεςίασ του Διμου Μυκόνου. 
Ο Διμοσ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω 
διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2016 κι επ. του Ν. 4412/2016. 
Ο προςφζρων κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να κατακζςει ενδεικτικά δείγματα για τα παρακάτω ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 214 του Ν.4412/2016: 

 Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ) διαςτάςεων Φ450 
 Πινακίδα πλθροφοριακι (Π) διαςτάςεων 40x60cm 
 Πινακίδα κινδφνου (Κ)  διαςτάςεων Κ060 
 Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ-2) STOP Φ600 
 Κϊνοσ ςιμανςθσ αντανακλαςτικόσ με ενςωματωμζνθ βάςθ 
 Ανακλαςτικόσ φανόσ 

Κάκε  δείγμα,  κα  πρζπει,  επί  ποινι  αποκλειςμοφ,  να  βρίςκεται  ςε  ξεχωριςτι  ςυςκευαςία  με ευκρινϊσ 
αναγραφόμενα τον αρικμό και τίτλο του άρκρου τθσ μελζτθσ, τθ ςφραγίδα του προςφζροντοσ και τθν επωνυμία 
του καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ. Όλα τα δείγματα κα  πρζπει,  επί  ποινι  αποκλειςμοφ,  να  είναι  
τοποκετθμζνα ςε ξεχωριςτι ςυςκευαςία με τον τίτλο «ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ 
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου και να κατατεκοφν ςτο πρωτόκολλο του Διμου, ζωσ και μία (1) εργάςιμθ θμζρα 
πριν τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, ςυνοδευόμενα από Δελτίο Αποςτολισ προσ τον Διμο Μυκόνου. 

 

ΑΘΟ 14ο 
ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 

Ο διαγωνιηόμενοσ κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται δεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, 
τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. 
Διευκρινίςεισ δίνονται από τον προςφζροντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, είτε ενϊπιον 
τθσ, είτε κατόπιν  εγγράφου προςκλιςεϊσ τθσ . 
Από τισ διευκρινίςεισ αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που απαντοφν επί των κεμάτων  που τζκθκαν. 
 

ΑΘΟ 15ο 

ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 Σθν θμζρα και ϊρα του διαγωνιςμοφ θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει πρϊτα τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά και τζλοσ τισ οικονομικζσ προςφορζσ ςε μία ι περιςςότερεσ δθμόςιεσ 
ςυνεδριάςεισ κατά τθ κρίςθ τθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 100 και 117 παρ. 4 του Ν.4412/2016.  
Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, τθν θμερομθνία και ϊρα που ζχει οριςτεί, παρουςία των 
προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ 
ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016.  
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α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ –
τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και 
τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. Εάν θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν δεν 
πραγματοποιθκεί ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ τότε οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, 
αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθ Επιτροπι, τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ 
ςφραγίηεται και υπογράφεται από τθν Επιτροπι και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν πρόςκλθςθ. 

 β) τθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ. 

 γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν ειδικι πρόςκλθςθ και ακολουκεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια  οι 
φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.  

 Ακολοφκωσ θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016. 
           Σα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ)  θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ.  
           ε όλεσ τισ διαδικαςίεσ κατά τθν αποςφράγιςθ, αντί τθσ μονογραφισ που κζτει θ Επιτροπι επί των 
αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν, μπορεί να γίνεται χριςθ μθχανικοφ μζςου (διάτρθςθ), με το οποίο 
κα αποτυπϊνεται θ θμερομθνία και θ ϊρα αποςφράγιςθσ.  
          Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ Επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ 
προςφζροντεσ να διευκρινίηουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ (δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ, τεχνικι ι οικονομικι προςφορά) που ζχουν υποβάλει. Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά 
μόνο ςε αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι 
ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και 
ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των 
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ 
ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και κατά τα λοιπά, ότι 
αναφζρεται ςτο άρκρο 102 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΘΟ 16ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΜΕΙΟΔΟΤΘ-ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι (Οικονομικι Επιτροπι) ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (¨προςωρινό ανάδοχο¨), να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τα κάτωκι:  

1. Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

α)  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου,  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ,  από το οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με 
τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  

Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 

-φυςικά πρόςωπα 

- διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 

-διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε 

- Δ/νων φμβουλοσ για Α.Ε. και όλα τα μζλθ του Δ  

-ε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του.  

β) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ και ωσ προσ όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ΙΚΑ - 
εργαηόμενοι, ΟΑΕΕ – εταίροι, μζλθ Δ, ςυνεργάτεσ, ΣΜΕΔΕ – Μθχανικοί κλπ) τόςο κατά τθν θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν όςο και κατά τθν θμερομθνία προςκομίςεωσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
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γ) Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΣΜΕΔΕ, κλπ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ 
για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 
δ) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου τριμινου (03 
μθνϊν) από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν 
υπό διαδικαςία πτϊχευςθσ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν τελοφν 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και δεν βρίςκονται ςε 
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 
νόμου   

ε) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι του ς` αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά του, εκδόςεωσ εντόσ του τελευταίου εξαμινου από το οποίο να προκφπτει ότι αφενόσ ιταν 
εγγεγραμμζνοσ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αφετζρου ότι εξακολουκεί να παραμζνει 
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

ςτ) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 
Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

 
2. Οι αλλοδαποί: 
α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του νόμιμου εκπρόςωπου, ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου τριμινου (03 
μθνϊν) από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν εμπίπτει ςε 
καμία από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/2016. 
Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 
-φυςικά πρόςωπα 
- διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε 
- Δ/νων φμβουλοσ για Α.Ε. και όλα τα μζλθ του Δ  
-ε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 
β) Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
τουσ, ζκδοςθσ εντόσ του τελευταίου τριμινου (03 μθνϊν) από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ,  από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ  (β) , (δ)  του  αντίςτοιχου  
εδαφίου  που  αφορά  ςτουσ  Ζλλθνεσ διαγωνιηόμενουσ. 
γ) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ περί εγγραφισ τουσ ςτα μθτρϊα του 
Οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμουσ επαγγελματικοφσ καταλόγουσ, από το  οποίο να προκφπτει θ 
εγγραφι τουσ  κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν 
εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά 
τουσ ζγγραφα  
 
3. Οι Ενϊςεισ προμθκευτϊν 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Εάν οι υποψιφιοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ. 
 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται πλζον των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν να προςκομίςουν τα αποδεικτικά 
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ τουσ  και ειδικότερα:  

Νομιμοποιθτικά ζγγραφα : 

1. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ ςφςταςθσ, 
τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ 
ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό υμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ 

2. Για Ε.Π.Ε: α) ιςχφον  καταςτατικό και  β) ςειρά Φ.Ε.Κ ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ 
από το οποίο να προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε 

3. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε) πρζπει να προςκομίςει επικυρωμζνο 
αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ από το οποίο να προκφπτουν οι διαχειριςτζσ 
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Σα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ 
του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ Α.Ε, τα 
υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα 
ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το Καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι 
μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα 
ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ τροποποίθςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί 
άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ που ζχει κατατεκεί. 

 
Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκεσ  δθλϊςεισ  των  εμπλεκομζνων  που  
γίνονται  ενϊπιον  δικαςτικισ  ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου. 
 
Σα παραπάνω δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα 
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για δεκαπζντε 
(15) επιπλζον θμζρεσ. 
Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν,  είναι ψευδι 
ι ανακριβι, θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται 
υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε 
αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.  
Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, Θ  προςφορά του προςωρινοφ  αναδόχου απορρίπτεται και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται 
υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/16, Θ  προςφορά του προςωρινοφ  
αναδόχου και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα ανωτζρω κριτιρια, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ 
για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω παραγράφουσ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σα 
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του 
άρκρου 105 του Ν. 4412/2016. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο του πρακτικοφ τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςε κάκε προςφζροντα, εκτόσ από τον 
ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, 
κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. 
 

ΑΘΟ 17ο 
ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τον προμθκευτι για χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν, το 
οποίο υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. (άρκρο 97 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται κατ' ανϊτατο όριο για  χρονικό διάςτθμα των εκατόν είκοςι 
θμερϊν  εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία, πριν από τθν λιξθ τθσ,  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126555




 

 16 

 Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα  ςτισ διατάξεισ του άρκρου  97 του Ν. 4412/2016 
 

ΑΘΟ 18ο 
ΑΝΤΙΡΟΣΦΟΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΡΟΣΦΟΕΣ 

1. τουσ διαγωνιςμοφσ δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ και ςε περίπτωςθ 
υποβολισ τουσ απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ. 
2. Κανείσ δεν μπορεί να εκπροςωπεί ςτθν ίδια δθμοπραςία περιςςότερεσ από μια εταιρίεσ ι ζνωςθ 
προμθκευτϊν, οφτε να ςυμμετζχει προςωπικά  και να εκπροςωπεί ταυτόχρονα άλλθ ι άλλεσ  εταιρείεσ  που 
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό. τθν περίπτωςθ αυτι αποκλείονται όλεσ οι προςφορζσ που 
κατακζτει εκτόσ από μία με τθν οποία κα ςυμμετζχει για λογαριαςμό του. 
 

ΑΘΟ 19ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι κα λθφκοφν υπόψθ : 
1. Θ ςυμφωνία  με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

 2. Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε. 
 3. Θ τιμι τθσ προςφοράσ ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και τισ 
τρζχουςεσ τιμζσ τθσ αγοράσ.  
Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ 
μεγαλφτερων ποςοτιτων κατά ποςοςτό μζχρι 30% ι λιγότερων ποςοτιτων κατά ποςοςτό μζχρι 50% ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του Ν. 4412/2016. 
Θ ενθμζρωςθ των διαγωνιηομζνων για τα πρακτικά τισ επιτροπισ ι για οποιαδιποτε άλλθ  ενζργειά τθσ δφναται 
να γίνει  με αποςτολι μζςω FAX  ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι άλλου πρόςφορου μζςου.  
 

 
ΑΘΟ 20ο 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ 
του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και πάντα εντόσ του τρζχοντοσ ζτουσ.  
Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ τισ ςυμβάςεισ ζωσ τθσ εξαντλιςεωσ  του φψουσ του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ και των προβλεπόμενων ποςοτιτων ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν  και 
μζχρι τθν ανάδειξθ νζου μειοδότθ. Επίςθσ ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εξαντλιςει όλεσ τισ 
προχπολογιςκείςεσ ποςότθτεσ.  
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου  
 
 

ΑΘΟ 21ο 
ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό 
ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
(άρκρο 105 παρ.2 Ν.4412/16) 
 
Σα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και 
μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ Προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, 
β) κοινοποίθςι τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. (άρκρο 105 παρ.3 
Ν.4412/16) 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126538
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
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Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί 
τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. (άρκρο 105 παρ.4 Ν.4412/16) 
Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το 
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ. Αν κανζνασ 
από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106. (άρκρο 105 παρ.5 Ν.4412/16) 
 
 

ΑΘΟ 22ο 
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ 
δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 
ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ( ιτοι τθσ οικονομικισ επιτροπισ), θ οποία 
αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν.4412/16, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα κατ’ άρκρο 376 παρ.1, 
μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ 
κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με 
τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) 
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο 
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό 
όργανο. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 
Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των 
άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον 
του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30 ) θμερϊν, από τθν 
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Οι προςφεφγοντεσ 
λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ςϊμα τθσ οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι τουσ φροντίδα. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
Διοικθτικζσ προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ εκτόσ από τουσ λόγουσ που αναφζρονται 
ανωτζρω δε γίνονται δεκτζσ, οφτε εξετάηονται. 
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθ δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που προθγείται 
τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρατικϊν προμθκειϊν. 
Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο οικείο πρωτόκολλο, προκειμζνου να πρωτοκολλθκοφν 
και να κατατεκεί το παράβολο, όπου απαιτείται 
 

ΑΘΟ 23ο 
ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ – ΡΑΑΛΑΒΘΣ  

Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά κατόπιν εντολισ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ Προμθκειϊν του Διμου Μυκόνου 
ςε χρόνο και τόπο που κα ορίηεται από αυτιν. Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι τθσ παρ. 5 του 
άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. Θ παραλαβι 
πραγματοποιείται μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο. 
Εάν κατά τθν παραλαβι των υλικϊν, κρικεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ ότι τα είδθ αποκλίνουν από 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ , μπορεί να απορρίψει τα υλικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
208 του Ν. 4412/2016 και ςε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563




 

 18 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 213 του Ν. 
4412/2016 
 
Ραράταςθ χρόνου παράδοςθσ 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ 
προχποκζςεισ: 
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά 
από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε µε πρωτοβουλία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και εφόςον 
ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ 
(άρκρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 
τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ  δεν ςυνυπολογίηεται ςτο 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ (άρκρο 206 παρ.2 του Ν.4412/16). 
Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ 
αιτιματοσ του προμθκευτι (άρκρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16). 
 
Κυρϊςεισ παράταςθσ 
τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων 
ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 
 
ε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 207. (άρκρο 206 παρ.4 του Ν.4412/16) 
 
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ 
Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του 
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. (άρκρο 207 παρ.1 Ν.4412/16) Σο παραπάνω 
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα 
υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν 
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. (άρκρο 207 
παρ.2 Ν.4412/16) 
 
Θ παραλαβι κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ και τον επιβλζποντα (υπεφκυνο τθσ αρμόδιασ 
υπθρεςίασ) παρουςία του αναδόχου. 
 
Χρόνοσ παραλαβισ 
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτον 
κακοριηόμενο από τθν μελζτθ  χρόνο. (άρκρο 209 παρ.1 του Ν.4412/16) 
 
Αυτοδίκαιθ  παραλαβι 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, 
µε κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, µε βάςθ µόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε µε τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο 
ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 
προμθκευτι. (άρκρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16) 
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ΑΘΟ 24ο 
ΣΥΜΒΑΣΘ 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 
Σα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 
 α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και 
μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, 
 β) κοινοποίθςι τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα 
από ςχετικι πρόςκλθςθ. 
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί 
τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ το πολφ  είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ. 
Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το 
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
Σο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, 
διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ θ ανάκεςθσ, εκτόσ καταδιλων ςφαλμάτων θ παραδρομϊν ςφμβαςθ 
ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ και 
τουλάχιςτον τα εξισ: 
-       Σον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
-       Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
-       Σισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία τυπικζσ διαδικαςίεσ. 
-       Σα προσ προμικεια είδθ και τθν ποςότθτα. 
-       Σθν ςυμφωνθκείςα τιμι. 
-       Σον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν. 
-       Σισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα και με τθν τεχνικι προςφορά του μειοδότθ. 
-       Σισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ. 
-       Σον τρόπο παραλαβισ. 
-       Σον τρόπο πλθρωμισ. 
-       Σισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. 
-       Σον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν. 
-       Σισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ. 
 
Θ ςφμβαςθ υπογράφεται για τον Διμο Μυκόνου από τον Διμαρχο. Θ ςφμβαςθ τροποποιείται μόνο όταν αυτό 
προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα από 
γνωμοδότθςθ των αρμόδιων οργάνων αξιολόγθςθσ. 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν : 
α)     Ζχει παραδοκεί ολόκλθρθ θ ποςότθτα. 
β)     Ζχει παραλθφκεί οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 
γ)     Ζχει γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν επιβλθκεί τυχόν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 
δ)     Ζχουν εκπλθρωκεί και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
ζχουν αποδεςμευτεί οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα. 
 

 

ΑΘΟ 25ο 
ΜΕΤΑΒΟΛΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

θμειϊνεται ότι ο Διμοσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να εξαντλιςει ολόκλθρθ τθν ποςότθτα των ειδϊν που αφορά 
θ προμικεια και το ποςόν που ζχει εγκρικεί, εφόςον οι ανάγκεσ του αποδειχκοφν μικρότερεσ κατά τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ.  
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Σο ςυνολικό οικονομικό αντικείμενο τθσ προμικειασ μπορεί να μειωκεί κατά τθν ανάκεςθ τθσ παραγγελίασ 
μζχρι ποςοςτοφ 50% του ςυνόλου αυτισ, χωρίσ καμία αντίρρθςθ ι αξίωςθ του αναδόχου προσ αποηθμίωςθ για 
διαφυγόν κζρδοσ ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο. 
 
Χρονικι Μεταβολι 
Ο Διμοσ μπορεί να παρατείνει χρονικά τθν ςφμβαςθ χωρίσ αλλαγι του οικονομικοφ αντικειμζνου για διάςτθμα 
μζχρι το μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. Δια τοφτο απαιτείται απόφαςθ Δ. και 
ςφμφωνθ γνϊμθ του αναδόχου.  
 
Μεταβολι Οικονομικϊν Στοιχείων  
Χωρίσ να απαιτείται επαλικευςθ αν τθροφνται οι προχποκζςεισ των περιπτϊςεων α' ζωσ δ' τθσ παρ. 4 του 
άρκρου. 132 του ν. 4412/2016, οι ςυμβάςεισ μπορεί να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εφόςον θ αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ και των δφο ακόλουκων τιμϊν: 
α) των κατϊτατων ορίων του άρκρου 5 του ν. 4412/2016, και  

β) του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ 

Θ τροποποίθςθ δεν μπορεί να μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. ε 
περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ αξία τουσ υπολογίηεται βάςει τθσ κακαρισ ςωρευτικισ αξίασ των 
διαδοχικϊν τροποποιιςεων άρκρο 132 παρ. 2 του ν.4412/2016 

 
ΑΘΟ 26ο 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ κάκε παράδοςθσ, κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου, μετά τθν 
εκάςτοτε παραλαβι τμιματοσ τθσ προμικειασ και ζκδοςθσ του αντίςτοιχου τιμολογίου, με τθν ζκδοςθ 
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ που κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016 και γενικότερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.  
 

 
ΑΘΟ 27ο 

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δθμοςιεφουν κατ’ ελάχιςτον 12 θμζρεσ τισ προκθρφξεισ και, ανεξαρτιτωσ τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ αυτϊν, με τθν επιφφλαξθ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 38, ςτο ΚΘΜΔΘ, όπου 
κεωρείται ωσ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ δθμοςίευςθσ. 
Θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον τοπικό τφπο και αναρτάται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο 

www.diavgeia.gov.gr και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου (www.mykonos.gr) 
 

ΑΘΟ 28ο  
Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ ζχει εφαρμογι θ διάταξθ του Ν. 4412/2016, 
όπωσ ιςχφει.     

 
 
 
 

                                                                                                                           Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 
 
 
                                                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ 
 

 
 
 
 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126496
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΘ 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 12/2018 
 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ – ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια ςθμάτων οδοςιμανςθσ κακρεπτϊν κϊνωνκ.λ.π. για 
τθν κάλυψθ των αναγκϊν του οδικοφ δικτφου χωρικισ αρμοδιότθτασ του Διμου Μυκόνου. 

Θ μελζτθ αυτι αφορά τθν προμικεια ςθμάτων οδοςιμανςθσ, κακρεπτϊν,  κϊνων κ.λ.π. για τισ ανάγκεσ 
του Διμου Μυκόνου όπωσ είναι θ αντικατάςταςθ φκαρμζνων πινακίδων, τοποκζτθςθ νζων, τοποκζτθςθ 
κακρεπτϊν ςε ςθμεία µε μικρι ορατότθτα, τοποκζτθςθ κϊνων και πλαςτικϊν κολωνακίων και αποτελείται από 
τα παρακάτω υλικά: 

 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 

Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ) - πλθροφοριακζσ 
(Π) 

Σεμάχιο 50 

d=0,45m Συπου I 

Ρ-39=12 

Ρ-7=15 

Ρ-27=5 

Ρ-28=5 

Ρ-40=27 

Ρ-10=8 

Ρ-70=6 

Ρ-71=5 

Π-61=2 

Π-62=2 

Π-63=2 

Π-21=5 

Ρ-47=5 

Ρ-48=5 

Π-47=5 

Ρ-32 50χλμ.=15 

Π-31γ=15 

Ρ-55=8 

Π-71=3 

2 

Πινακίδα κινδφνου πλευράσ α=0,60μ. 
ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 50 

Κ-1 α=12 

Κ-1 δ=13 

Κ-2 α=10 

Κ-2 δ=10 

Κ-12=3 

Κ-16=10 

Κ-10=2 

Κ-5=4 

 

 
 

ΜΕΛΕΣΘ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΜΑΣΩΝ 
ΟΔΟΘΜΑΝΘ, ΚΑΘΡΕΠΣΩΝ, 
ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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Κ-6 α=4 

Κ-6 δ=4 

Κ-20=5 

Κ-18=5 

Κ-9=10 

Κ-30=8 

3 
Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ - 2) STOP d=0,60m 
ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 60 

4 
Κακρζπτθσ οδικισ κυκλοφορίασ με 
αντανακλαςτικό πλάιςιο Φ80cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 82 

5 
Κακρζπτθσ οδικισ κυκλοφορίασ με 
αντανακλαςτικό πλάιςιο Φ60cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 100 

6 
Κϊνοσ ςιμανςθσ αντανακλαςτικόσ με 
ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ h=50cm 

Σεμάχιο 50 

7 

Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) πλαςτικό, 
κυλινδρικό, επαναφερόμενο με 
αντανακλαςτικοφσ δακτυλίουσ και 
ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ  h=75cm 

Σεμάχιο 260 

8 

Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) πλαςτικό, 
κυλινδρικό, επαναφερόμενο με 
αντανακλαςτικοφσ δακτυλίουσ και 
ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ  h=45cm 

Σεμάχιο 260 

9 Ανακλαςτικοί φανοί Σεμάχιο 15 

10 
τφλοσ πινακίδων γαλβανιηζ 2'' και φψουσ 
h=3,00m 

Σεμάχιο 80 

11 Πινακίδεσ Πλθροφοριακοφ ΣΤΠΟΤ Ι Σεμάχιο 10 

12 
τθκαίο οδϊν πλαςτικό για ρφκμιςθ 
κυκλοφορίασ αυτοκινιτων 

Σεμάχιο 150 

 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικάςε €52.874,00 ςυν ΦΠΑ 24% €12.689,76 ιτοι 

ςυνολικά  €65.563,76. 
Θ χρθματοδότθςθ γίνεται από ιδίουσ πόρουσ(Κ.Α. 70-6662.0002 και 30-7333.0003). 
Θ προμικεια κα γίνει με ςυνοπτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 
 

 
 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο 09-05-2018 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο  Σ.Δ. 

Μχθνλνο 09-05-2018 

Η πληάμαζα 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Α. ΜΕΛΕΤΘΣ: 12/2018 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 

Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ) - 
πλθροφοριακζσ (Π) 

Σεμάχιο 50 21 1050 

d=0,45m Συπου I 

Ρ-39=12 

Ρ-7=15 

Ρ-27=5 

Ρ-28=5 

Ρ-40=27 

Ρ-10=8 

Ρ-70=6 

Ρ-71=5 

Π-61=2 

Π-62=2 

Π-63=2 

Π-21=5 

Ρ-47=5 

Ρ-48=5 

Π-47=5 

Ρ-32 50χλμ.=15 

Π-31γ=15 

Ρ-55=8 

Π-71=3 

2 

Πινακίδα κινδφνου 
πλευράσ α=0,60μ. ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 50 21 1050 

Κ-1 α=12 

Κ-1 δ=13 

Κ-2 α=10 

Κ-2 δ=10 

Κ-12=3 

Κ-16=10 

Κ-10=2 

Κ-5=4 

Κ-6 α=4 

Κ-6 δ=4 

Κ-20=5 

Κ-18=5 

Κ-9=10 

Κ-30=8 

3 
Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ - 2) 
STOP d=0,60m ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 60 34 2040 

 

 
 

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΗΜΑΣΩΝ ΟΓΟΗΜΑΝΗ, 

ΚΑΘΡΔΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, θιπ. ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 
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4 

Κακρζπτθσ οδικισ 
κυκλοφορίασ με 
αντανακλαςτικό πλάιςιο 
Φ80cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 82 132 10824 

5 

Κακρζπτθσ οδικισ 
κυκλοφορίασ με 
αντανακλαςτικό πλάιςιο 
Φ60cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 100 115 11500 

6 

Κϊνοσ ςιμανςθσ 
αντανακλαςτικόσ με 
ενςωματωμζνθ βάςθ 
φψουσ h=50cm 

Σεμάχιο 50 10 500 

7 

Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) 
πλαςτικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με 
αντανακλαςτικοφσ 
δακτυλίουσ και 
ενςωματωμζνθ βάςθ 
φψουσ  h=75cm 

Σεμάχιο 260 27 7020 

8 

Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) 
πλαςτικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με 
αντανακλαςτικοφσ 
δακτυλίουσ και 
ενςωματωμζνθ βάςθ 
φψουσ  h=45cm 

Σεμάχιο 260 23 5980 

9 Ανακλαςτικοί φανοί Σεμάχιο 15 10 150 

10 
τφλοσ πινακίδων 
γαλβανιηζ 2'' και φψουσ 
h=3,00m 

Σεμάχιο 80 27 2160 

11 
Πινακίδεσ Πλθροφοριακοφ 
ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 10 85 850 

12 
τθκαίο οδϊν πλαςτικό για 
ρφκμιςθ κυκλοφορίασ 
αυτοκινιτων 

Σεμάχιο 150 65 9750 

 
 

                              ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΩ (€): 52.874,00  
 

Φ.Π.Α. 24% ΕΤΡΩ (€): 12.689,76 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΩ (€): 65.563,76 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Οι παραπάνω ποςότθτεσ των ειδϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωκοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
τθσ Τπθρεςίασ που κα χειριςτεί τα προσ προμικεια είδθ-υλικά, κατόπιν ςχετικοφ Τπθρεςιακοφ θμειϊματοσ προσ τθν 
Επιτροπι Παραλαβισ. Οι τυχόν αλλαγζσ δεν κα υπερβαίνουν το ποςό τθσ δαπάνθσ τθσ ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςτουσ 
Κ.Α. 70-6662.0002 και 30-7333.0003. 

 
 
 
 
 
 

Μχθνλνο 09-05-2018 

Η πληάμαζα 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο  

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο 09-05-2018 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο  Σ.Δ. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Α. ΜΕΛΕΤΘΣ: 12/2018 
 
 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 

Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ) - 
πλθροφοριακζσ (Π) 

Σεμάχιο 50 
  

d=0,45m Συπου I 

Ρ-39=12 

Ρ-7=15 

Ρ-27=5 

Ρ-28=5 

Ρ-40=27 

Ρ-10=8 

Ρ-70=6 

Ρ-71=5 

Π-61=2 

Π-62=2 

Π-63=2 

Π-21=5 

Ρ-47=5 

Ρ-48=5 

Π-47=5 

Ρ-32 50χλμ.=15 

Π-31γ=15 

Ρ-55=8 

Π-71=3 

2 

Πινακίδα κινδφνου 
πλευράσ α=0,60μ. ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 50 
  

Κ-1 α=12 

Κ-1 δ=13 

Κ-2 α=10 

Κ-2 δ=10 

Κ-12=3 

Κ-16=10 

Κ-10=2 

Κ-5=4 

Κ-6 α=4 

Κ-6 δ=4 

Κ-20=5 

Κ-18=5 

 

 
 

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΗΜΑΣΩΝ ΟΓΟΗΜΑΝΗ, 

ΚΑΘΡΔΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, θιπ. ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 
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Κ-9=10 

Κ-30=8 

3 
Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ - 2) 
STOP d=0,60m ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 60 
  

4 

Κακρζπτθσ οδικισ 
κυκλοφορίασ με 
αντανακλαςτικό πλάιςιο 
Φ80cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 82 
  

5 

Κακρζπτθσ οδικισ 
κυκλοφορίασ με 
αντανακλαςτικό πλάιςιο 
Φ60cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 100 
  

6 

Κϊνοσ ςιμανςθσ 
αντανακλαςτικόσ με 
ενςωματωμζνθ βάςθ 
φψουσ h=50cm 

Σεμάχιο 50 
  

7 

Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) 
πλαςτικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με 
αντανακλαςτικοφσ 
δακτυλίουσ και 
ενςωματωμζνθ βάςθ 
φψουσ  h=75cm 

Σεμάχιο 260 
  

8 

Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) 
πλαςτικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με 
αντανακλαςτικοφσ 
δακτυλίουσ και 
ενςωματωμζνθ βάςθ 
φψουσ  h=45cm 

Σεμάχιο 260 
  

9 Ανακλαςτικοί φανοί Σεμάχιο 15 
  

10 
τφλοσ πινακίδων 
γαλβανιηζ 2'' και φψουσ 
h=3,00m 

Σεμάχιο 80 
  

11 
Πινακίδεσ Πλθροφοριακοφ 
ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 10 
  

12 
τθκαίο οδϊν πλαςτικό για 
ρφκμιςθ κυκλοφορίασ 
αυτοκινιτων 

Σεμάχιο 150 
  

 
ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΩ (€): 

 
Φ.Π.Α. 24% ΕΤΡΩ (€): 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΩ (€): 

 
 

 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 12/2018 
 
 

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

Άρκρο 1
ο
 – Αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ. 

Θ μελζτθ αυτι αφορά τθν προμικεια ςθμάτων οδοςιμανςθσ, κακρεπτϊν,  κϊνων   κ.λ.π. για τισ ανάγκεσ του 
Διμου Μυκόνου όπωσ είναι θ αντικατάςταςθ φκαρμζνων πινακίδων, τοποκζτθςθ  νζων, τοποκζτθςθ 
κακρεπτϊν ςε ςθμεία µε μικρι ορατότθτα, τοποκζτθςθ κϊνων και πλαςτικϊν κολωνακίων και αποτελείται 
από τα παρακάτω υλικά: 

 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 

Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ) - 
πλθροφοριακζσ (Π) 

Σεμάχιο 50 

d=0,45m Συπου I 

Ρ-39=12 

Ρ-7=15 

Ρ-27=5 

Ρ-28=5 

Ρ-40=27 

Ρ-10=8 

Ρ-70=6 

Ρ-71=5 

Π-61=2 

Π-62=2 

Π-63=2 

Π-21=5 

Ρ-47=5 

Ρ-48=5 

Π-47=5 

Ρ-32 50χλμ.=15 

Π-31γ=15 

Ρ-55=8 

Π-71=3 

2 

Πινακίδα κινδφνου πλευράσ 
α=0,60μ. ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 50 

Κ-1 α=12 

Κ-1 δ=13 

Κ-2 α=10 

Κ-2 δ=10 

Κ-12=3 

Κ-16=10 

Κ-10=2 

Κ-5=4 

Κ-6 α=4 

 

 
 

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΗΜΑΣΩΝ ΟΓΟΗΜΑΝΗ, 

ΚΑΘΡΔΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, θιπ. ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 
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Κ-6 δ=4 

Κ-20=5 

Κ-18=5 

Κ-9=10 

Κ-30=8 

3 
Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ - 2) STOP 
d=0,60m ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 60 

4 
Κακρζπτθσ οδικισ κυκλοφορίασ με 
αντανακλαςτικό πλάιςιο Φ80cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 82 

5 
Κακρζπτθσ οδικισ κυκλοφορίασ με 
αντανακλαςτικό πλάιςιο Φ60cm 
(ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 100 

6 
Κϊνοσ ςιμανςθσ αντανακλαςτικόσ 
με ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ 
h=50cm 

Σεμάχιο 50 

7 

Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) πλαςτικό, 
κυλινδρικό, επαναφερόμενο με 
αντανακλαςτικοφσ δακτυλίουσ και 
ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ  
h=75cm 

Σεμάχιο 260 

8 

Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) πλαςτικό, 
κυλινδρικό, επαναφερόμενο με 
αντανακλαςτικοφσ δακτυλίουσ και 
ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ  
h=45cm 

Σεμάχιο 260 

9 Ανακλαςτικοί φανοί Σεμάχιο 15 

10 
τφλοσ πινακίδων γαλβανιηζ 2'' και 
φψουσ h=3,00m 

Σεμάχιο 80 

11 Πινακίδεσ Πλθροφοριακοφ ΣΤΠΟΤ Ι Σεμάχιο 10 

12 
τθκαίο οδϊν πλαςτικό για ρφκμιςθ 
κυκλοφορίασ αυτοκινιτων 

Σεμάχιο 150 

 
Όπωσ αυτά περιγράφονται ςτισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

 
 
Άρκρο 2ο – Ιςχφουςεσ Διατάξεισ. 
Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
 Σου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
 Σου Ν. 3463/8-6-2006 « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 
 Σου Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» 
 Σου Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ/204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 Σων διατάξεων του άρκρου 1 «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων αντιγράφων εγγράφων», του 

κεφαλαίου Αϋ «Μείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν – Απλουςτεφςεισ Διαδικαςιϊν», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Αϋ/74). 
 Σου N.4270/2014 Αρχζσ Δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) 

δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τισ διατάξεισ που ιςχφει. 
 Σου Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α/145/2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ 
 Σου Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ/248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 
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 ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν 
του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74 
/Αϋ/26.03.2014) 

 Σου Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ/112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα 
Διαφγεια¨ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σθν Τπουργικι Απόφαςθ με  Αρικμ.57654/2017 «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 
του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ». 

 Σον Κανονιςμό Ε.Κ. 910/2014 κεςμικοφ πλαιςίου ψθφιακϊν υπογραφϊν και το  
 Ν. 4440/2016 ςχετικά με τθν Θλεκτρονικι διαδικαςία ζκδοςθσ και διακίνθςθσ διοικθτικϊν πράξεων και 

εγγράφων ςτο δθμόςιο τομζα Σου Ν.3979/2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ», 
 του Ν.2472/1997 «Προςταςία του Ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», 
τθσ υπ. αρικμ.ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/10/4/2012 «Κφρωςθ Πλαιςίου Παροχισ Τπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ»,  τθσ υπ. αρικμ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 «Ρυκμίςεισ για το Θλεκτρονικό Δθμόςιο 
Ζγγραφο», τθσ υπ. αρικμ.ΤΑΠ/Φ.40.4/163 - ΦΕΚ Β 401 - 22.02.2013 «Ρυκμίςεισ για α) τθ διαδικαςία και τον 
τρόπο θλεκτρονικισ επιβεβαίωςθσ τθσ λιψθσ και τθσ αςφαλοφσ χρονοςιμανςθσ, β) τισ προδιαγραφζσ και 
τα πρότυπα του ςυςτιματοσ νια τθ γνωςτοποίθςθ εγγράφων ςε φυςικά πρόςωπα ι Ν.Π.Ι.Δ. με χριςθ ΣΠΕ 
και γ) τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων μεταξφ φορζων του δθμόςιου τομζα και των φυςικϊν 
προςϊπων ι ΝΠΙΔ» 

 Σθν ΤΑ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

 Σων εκδοκειςϊν ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων λοιπζσ (πλθν των ιδθ αναφερομζνων) κανονιςτικζσ 
διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κ.λ.π.) 
που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 
 
Άρκρο 3ο – Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ  
Θ προμικεια (αφοφ δεν υπερβαίνει το ποςό των 60.000,00€ χωρίσ τον Φ.Π.Α.), κα πραγματοποιθκεί με τθ 
διαδικαςία του ςυνοπτικοφδιαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα του Ν. 4412/2016. 
Θ τελικι επιλογι κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του N. 4412/2016. 
Σο ζξοδα μεταφοράσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο και τα προσ προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςε χϊρο που κα 
υποδείξει θ Επιτροπι παραλαβισ. 
 
Άρκρο 4ο – Ρροχπολογιςμόσ ζργου 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ των υπό προμικεια υλικϊν ανζρχεται ενδεικτικά ςε €52.874,00 
ςυν ΦΠΑ 24% €12.689,76, ιτοι ςυνολικά €65.563,76.Θ χρθματοδότθςθ γίνεται από ιδίουσ πόρουσ (Κ.Α. 70-
6662.0002 και 30-7333.0003). 
 
Άρκρο 5οΚατακφρωςθ αποτελζςματοσ  
φμφωνα με το Ν.4412/2016, θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ πραγματοποιείται μετά από γνωμοδότθςθ 
τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
 
Άρκρο 6

ο
 –Σφμβαςθ 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το Νόμο, 
υποχρεοφνται να προςζλκει ςε οριςμζνο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του για τθν υπογραφι 
τθσ ςυμβάςεωσ. 
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ 
προμικειασ. 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 
• Παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα. 
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• Παραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 
• Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 

• Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 
 
 
Άρκρο 7

ο
 –Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, υποχρεοφται να κατακζςει προ ι κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Σο φψοσ τθσ εγγφθςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16). 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
των ειδϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
 
 
Άρκρο 8ο – Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
Ρινακίδεσ ςιμανςθσ Κ.Ο.Κ. πλθροφοριακζσ (1-2-3-11) 
Θ καταςκευι των πινακίδων ςιμανςθσ του Κ.Ο.Κ. διζπεται από τισ ελλθνικζσ πρότυπεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
-301, -303, -304, -305, -306 ςχζδια καταςκευισ ζκδοςθσ 1974 και -310, -311. Προσ. Σεχν. Προδιαγραφι 
Αντανακλαςτικότθτασ Πινακίδων ιμανςθσ Οδϊν (ΦΕΚ 953/24-10-1997) και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 
12899-1. Θ διάρκεια ηωισ των πινακίδων κυμαίνεται από 7 —12 χρόνια ανάλογα με τον χρθςιμοποιοφμενο 
τφπο τθσ αντανακλαςτικισ μεμβράνθσ. Σα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι τουσ πρζπει να 
είναι άριςτθσ ποιότθτασ ϊςτε να επιτελοφν κατά τον καλφτερο τρόπο τον ςοβαρότατο ςκοπό για τον οποίο 
τοποκετοφνται αλλά και για να μεγιςτοποιοφν τθν διάρκεια ηωισ τουσ. Για τισ πινακίδεσ αναγγελίασ κινδφνου, 
τισ ρυκμιςτικζσ, τισ πρόςκετεσ και τισ μικρζσ πλθροφοριακζσ χρθςιμοποιείται επίπεδο φφλλο αλουμινίου 
AlMg2. Εάν οι επίπεδεσ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ υπερβαίνουν το 1 τμ. κα πρζπει να ενιςχφονται με 
πρόςκετεσ νευρϊςεισ ι περιμετρικά να ςτρατηάρονται ϊςτε να αποκτοφν τισ απαιτοφμενεσ αντοχζσ. Για τισ 
μεγαλφτερεσ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ γεφυρϊν χρθςιμοποιοφνται φφλλα από προφίλ αλουμινίου κράματοσ 
τφπου 6060 τα οποία ςυναρμολογοφμενα κατά πλάτοσ μεταξφ τουσ ςχθματίηουν τθν τελικι επιφάνεια τθσ 
πινακίδασ. Θ αντανακλαςτικότθτα των πινακίδων ςιμανςθσ επιτυγχάνεται με τθ χριςθ αντανακλαςτικϊν 
μεμβρανϊν. ιμερα χρθςιμοποιοφνται τριϊν ειδϊν αντανακλαςτικζσ μεμβράνεσ ανάλογα με τθ χριςθ τουσ. 
Σφπου Ι, Σφπου ΙΙ και Σφπου ΙΙΙ. Οι πλθροφοριακζσ πινακίδεσ ζχουν μπλε φόντο και άςπρα γράμματα με 
ςτρογγυλεμζνεσ τισ γωνίεσ και κείμενο που κα προςδιοριςτεί από τθν Τπθρεςία (ΑΠΑΓΟΡΕΤΘ ΗΩΩΝ, ΩΡΕ 
ΚΟΙΝΘ ΘΤΧΙΑ κλπ). 
 
Κακρζπτθσ κυκλοφορίασ (4-5) 
Ο πολυκαρβονικόσ (PC) κακρζπτθσ, ςτθρίηεται επάνω ςε ςωλινα, διαμζτρου 60 mm. Θ ςφνδεςι του γίνεται με 
τθν βοικεια ειδικισ μεταλλικισ καταςκευισ γαλβανιςμζνθσ εν κερμϊ. Θ ςυγκεκριμζνθ ςφνδεςθ επιτρζπει 
ςτον κακρζπτθ τθν μετακίνθςθ του προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ (δεξιά, αριςτερά, επάνω και κάτω), ϊςτε να 
επιτευχκεί θ κατάλλθλθ οπτικι γωνία, που κα βοθκιςει παρζχοντασ καλι επιτυχϊσ τουσ επερχόμενουσ 
οδθγοφσ. Θ επιφάνεια του κακρζπτθ κυκλοφορίασ καταςκευάηεται από πολυκαρβονικό υλικό υψθλισ 
αντοχισ. Πρακτικά είναι άκραυςτοσ. Ζχει εξωτερικι διάμετρο 60 cm και 80 cm, με κυρτι μορφι, που ςκοπόσ 
τθσ είναι θ αφξθςθ τθσ προβαλλόμενθσ από τον κακρζπτθ επιφάνειασ. 
 
Κϊνοι αςφαλείασ (6) 
Οι κϊνοι αςφαλείασ ζχουν ενιαίο κόκκινο χρϊμα εκ καταςκευισ και είναι καταςκευαςμζνοι από μαλακό PVC. 
φμφωνα με τθν προςωρινι προδιαγραφι ανακλαςτικϊν κϊνων, ζχουν λεία και ςτιλπνι επιφάνεια χωρίσ 
αυλακϊςεισ και κυματιςμοφσ, είναι ολόςωμοι χωρίσ ραφζσ και δεν προξενοφν ηθμιζσ ςτα διερχόμενα οχιματα 
κατά τθν πρόςκρουςθ. Οι κϊνοι ζχουν χαμθλό κζντρο βάρουσ και παρουςιάηουν μεγάλθ ευκαμψία ζτςι ϊςτε 
μετά τθν παραμόρφωςι τουσ να επανζρχονται αμζςωσ ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. Προςφζρουν υψθλι 
ορατότθτα μζρα-νφχτα και υπό όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Οι κϊνοι, φζρουν αντανακλαςτικι ταινία 
αργυρόλευκου χρϊματοσ, υψθλισ αντανακλαςτικότθτασ τφπου ΙΙ, ςτακερά κολλθμζνθ επί του ςϊματοσ 
αυτϊν. Οι αντανακλαςτικζσ ιδιότθτεσ τθσ μεμβράνθσ είναι ςφμφωνα με τθν προςωρινι προδιαγραφι 
ανακλαςτικϊν κϊνων του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (18-12-1987). 
 
Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) πλαςτικό (7-8) 
Σo ελαςτικό κολωνάκι καταςκευάηεται από ελαςτικό υλικό (πολυουρεκάνθ), ϊςτε να αποφεφγεται θ 
πικανότθτα πρόκλθςθσ ηθμίασ ςτα οχιματα που κα ςυγκρουςτοφν ςε αυτό. Θ ελαςτικότθτα του το κάνει 





 

 31 

πρακτικά άκραυςτο κατά τθ ςφγκρουςθ με οχιματα. Θ όλθ καταςκευι ενιαία και θ υψθλι ελαςτικότθτα τθσ 
αποτρζπει τθ κραφςθ τθσ. Σο ελαςτικό υλικό είναι ειδικά επεξεργαςμζνο ϊςτε να παρουςιάηει μεγάλθ αντοχι 
ςτο χρόνο και ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ.  Θ όλθ καταςκευι είναι μονοκόμματθ, κυλινδρικι, φψουσ 45 και 75 cm. 
Σο ελαςτικό κολωνάκι ενςωματϊνει ειδικι, εφκαμπτθ, μεμβράνθ υψθλισ αντανακλαςτικότθτασ ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ αναγνωςιμότθτα τθσ καταςκευισ θμζρα και νφχτα. Θ βάςθ του ζχει οπζσ για ςτακερι ςτιριξθ 
επί του εδάφουσ. Θ τοποκζτθςι τθσ καταςκευισ γίνεται με χριςθ κατάλλθλων μεταλλικϊν βυςμάτων. 
 
Ανακλαςτικοί φανοί  (9) 
Ανακλαςτικοί φανοί διπλισ μπαταρίασ διαςτάςεων 32.5 εκατ. φψοσ και 8 εκατ. πλάτοσ για τθ ςιμανςθ και 
προειδοποίθςθ κινδφνου ιδιαίτερα κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ. Πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Ευρωπαϊκοφ 
Προτφπου ΕΝ 12352 κλάςθ L3. 
 
 
 
Στφλοι πινακίδων (10) 
Οι ςωλινεσ ςτιριξθσ είναι μεμονωμζνοι απλοί ςωλθνωτοί ορκοςτάτεσ κυκλικισ διατομισ. Είναι φζροντα 
ςτοιχεία επί των οποίων ςτθρίηονται οι ςχετικά μικροφ μεγζκουσ πινακίδεσ (<2m2) όταν αυτζσ τοποκετοφνται 
δίπλα ςτον κυκλοφοριακό χϊρο. Καταςκευάηονται από ςιδθροςωλινα γαλβανιςμζνο με ραφι, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, μικουσ 3,00m, ονομ. διαμζτρου DN 50 mm (ςπειρϊματοσ: threadsize R = 2’’, dεξ = 
60,3 mm, πάχουσ τοιχϊματοσ 2.00 mm), ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεισ ςτιριξθσ πινακίδων 
κατακόρυφθσ ςιμανςθσ’’ και τθν Πρότυπθ Σεχνικι Προδιαγραφι περί Μεταλλικϊν τφλων τιριξθσ Πινακίδων 
που ζχει εγκρικεί με τθν ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80 απόφαςθ (ΦΕΚ 1061/Β/13.10.80) του Τπουργοφ Δθμοςίων 
Ζργων όπωσ ζχει διορκωκεί και ιςχφει ςιμερα.  
 
Στθκαίο οδϊν πλαςτικό για ρφκμιςθ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων (12) 
τθκαίο οδϊν πλαςτικό για ρφκμιςθ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων τυποποιθμζνων διαςτάςεων ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ του Διμου Μυκόνου χρϊματοσ λευκοφ ι κόκκινου για πλιρωςθ με νερό προκειμζνου να 
κακίςταται δφςκολθ θ μετακίνθςθ τουσ. 
 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Χρόνοσ παράδοςθσ: Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά κατόπιν εντολισ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ 
Προμθκειϊν του Διμου Μυκόνου ςε χρόνο και τόπο που κα ορίηεται από αυτιν.  
 
Εγγφθςθ: Όλα τα υλικά ζχουν εγγφθςθ ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ από τθν υπθρεςία 
και κα πρζπει να δθλϊνεται εγγράφωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, από τον προςφζροντα με τθν τεχνικι του 
προςφορά. 
 
Ο προςφζρων κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να κατακζςει μζςα ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
του, τα παρακάτω ζγγραφα και πιςτοποιθτικά για όλα τα προςφερόμενα υλικά: 
-Πιςτοποιθτικό διλωςθσ απόδοςθσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ για τα άρκρα 1, 2, 3 και 11του 
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσςε ςχζςθ με τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ (CE), το οποίο κα πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ του πρότυπου ΕΝ 12899-1. 
- Πιςτοποιθτικό διλωςθσ απόδοςθσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ για το άρκρο 9του προχπολογιςμοφ τθσ 
μελζτθσςε ςχζςθ με τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ (CE), το οποίο κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ του πρότυπου 
ΕΝ 12352 κλάςθ L3. 
- Πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ κατά ΕΝ 10255 τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ για το άρκρο 10 του 
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 
- Πιςτοποιθτικά εν ιςχφ ςφμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001για τθ «Διαχείριςθ ποιότθτασ», ISO 14001 για τθν 
εφαρμογι «Περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ» και OHSAS 18001για τα «υςτιματα διαχείριςθσ τθσ υγείασ και τθσ 
αςφάλειασ ςτθν εργαςία» ι ιςοδφναμα αυτϊν, τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ των τελικϊν προϊόντωνι τθσ 
εταιρείασ ειςαγωγισ με πεδίο εφαρμογισ τθν καταςκευι και εμπορία ςυναφϊν ειδϊν τθσ μελζτθσ. 
- Πιςτοποιθτικά εν ιςχφ του προςφζροντα, ςφμφωνα μετα πρότυπαISO 9001 για τθν «Διαχείριςθ ποιότθτασ», 
ISO 14001 για τθν εφαρμογι «Περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ» και OHSAS 18001για τα «υςτιματα διαχείριςθσ 
τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν εργαςία» ι ιςοδφναμα αυτϊν, με πεδίο εφαρμογιστθν προμικεια αςτικοφ 
εξοπλιςμοφ. 
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- Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 του ςυμμετζχοντα όπου κα δθλϊνεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία των 
τελικϊν προϊόντων που προςφζρει. 

 
 
Δείγματα: 
Ο προςφζρων κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να κατακζςει ενδεικτικά δείγματα για τα παρακάτω ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 214 του Ν.4412/2016: 

 Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ) διαςτάςεων Φ450 
 Πινακίδα πλθροφοριακι (Π) διαςτάςεων 40x60cm 
 Πινακίδα κινδφνου (Κ)  διαςτάςεων Κ060 
 Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ-2) STOP Φ600 
 Κϊνοσ ςιμανςθσ αντανακλαςτικόσ με ενςωματωμζνθ βάςθ 
 Ανακλαςτικόσ φανόσ 

 
Κάκε  δείγμα,  κα  πρζπει,  επί  ποινι  αποκλειςμοφ,  να  βρίςκεται  ςε  ξεχωριςτι  ςυςκευαςία  με ευκρινϊσ 
αναγραφόμενα τον αρικμό και τίτλο του άρκρου τθσ μελζτθσ, τθ ςφραγίδα του προςφζροντοσ και τθν 
επωνυμία του καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ. Όλα τα δείγματα κα  πρζπει,  επί  ποινι  αποκλειςμοφ,  να  
είναι  τοποκετθμζνα  ςε  ξεχωριςτι ςυςκευαςία με τον τίτλο «ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ 
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου και να κατατεκοφν ςτο πρωτόκολλο του Διμου, ζωσ και μία (1) εργάςιμθ θμζρα 
πριν τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, ςυνοδευόμενα από Δελτίο Αποςτολισ προσ τον Διμο Μυκόνου. 

 
Άρκρο 9ο –Ροιότθτα Υλικϊν – Ζλεγχοσ Αυτϊν 
Σα προμθκευόμενα είδθ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
Εάν τα είδθ που κα προμθκευτεί ο Διμοσ δεν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηουν 
ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ καταςκευαςτικζσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα είδθ εντόσ δζκα 
(10) εργαςίμων θμερϊν. 
 

 
Άρκρο 10ο - Συςκευαςία – Μεταφορά - Ραράδοςθ  
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία, μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωςθ, τοποκζτθςθ και λειτουργία του υπό προμικεια είδουσ. Επίςθσ ο προμθκευτισ βαρφνεται 
για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του προςωπικοφ του  κατά τθν τοποκζτθςθ 
του υπό προμικεια είδουσ ςτο χϊρο που κα υποδείξει ο Διμοσ.  

 
 

Άρκρο 11ο - Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ  
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που 
ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ ςφμβαςθσ, πλθν του Φ.Π.Α., ο οποίοσ  βαρφνει τον Διμο.  

 
Άρκρο 12ο - Ευκφνεσ και δαπάνεσ που βαρφνουν τον  ανάδοχο 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ περί προλιψεωσ 
εργατικϊν ατυχθμάτων και πάντα εν γζνει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο 
προςωπικό του αναδόχου ι ςτον ίδιο που προκαλείται κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, 
βαρφνεται αποκλειςτικά ο ανάδοχοσ. Ο ανάδοχοσ επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μζτρα προκειμζνου οι εργαςίεσ να γίνονται με τρόπο άρτιο και αςφαλι, ϊςτε να μθν κζτει ςε 
κίνδυνο τθν υγεία των κατοίκων. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί αςφαλιςμζνο προςωπικό κατά τισ 
κείμενεσ διατάξεισ. Επίςθσ, όλα τα μθχανιματα και το τροχαίο υλικό που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι 
αςφαλιςμζνα. 
Όλα τα ζξοδα (προςωπικό, οχιματα, μθχανιματα) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ 
βαρφνουν τον Ανάδοχο όπωσ επίςθσ και κάκε είδουσ ηθμία προσ τρίτουσ που ικελε να προκλθκεί κατά τθν 
εκτζλεςθ αυτισ. Γενικά κάκε δαπάνθ ζςτω και αν δεν κατονομάηεται  ρθτά,  αλλά  είναι  απαραίτθτθ  για  τθν  
πλιρθ  και  ζντεχνθ  εκτζλεςθ  τθσ προμικειασ βαρφνει τον ανάδοχο. 

 
Άρκρο 13ο -  Ραραλαβι 
Ι. Αρμόδιο όργανο 
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Θ παραλαβι του υπό προμικεια είδουσ γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221. (άρκρο 
208 παρ.1 του Ν.4412/16) 
 
ΙΙ. Ραρουςία προμθκευτι 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του υπό προμικεια είδουσ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και 
καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυµεί, ο προμθκευτισ. (άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 
 
ΙΙΙ. Ροιοτικόσ ζλεγχοσ 
Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται µε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ. 
β) Με πρακτικι δοκιμαςία.(άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 
 
Σο κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προµθκευτι. (άρκρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 
 
IV. Ρρωτόκολλο παραλαβισ/απόρριψθσ/μακροςκοπικοφ ελζγχου 
Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. (άρκρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16) 
 
V. Δυνατότθτεσ Επιτροπισ 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το υλικό. (άρκρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 
 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί: 
- τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, 
- τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και 
- τθν επιτροπι παραλαβισ, 
για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ 
νωρίτερα. (άρκρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16) 
 
Αποδεικτικό παράδοςθσ 
Μετά τθν προςκόμιςθ του υπό προμικεια είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνοαπό τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο 
οποίο αναφζρεται: 
- θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, 
- το υλικό, 
- θ ποςότθτα και 
- ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. (άρκρο 206 παρ.7 του Ν.4412/16) 

 
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν τελεία απόρριψθ του υπό προμικεια είδουσ ι τθν αποκατάςταςθ των 
ανωμαλιϊν αυτοφ. 
Εφ’ όςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ πιο πάνω προτάςεισ τθσ Επιτροπισ, εντόσ τθσ υπό τθσ ίδιασ 
οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Εργοδότθσ δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ αυτϊν, ςε βάροσ και για 
λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο, με τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα του, τρόπο. 

 
 

 Άρκρο 14ο 
 

Για όςα δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα, ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο Ν.4412/2016. 

Μχθνλνο 09-05-2018 

Η πληάμαζα 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο  

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο 09-05-2018 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο  Σ.Δ. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Α. ΜΕΛΕΤΘΣ: 12/2018 
 
 

ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρκρο 1
ο
 – Αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ 

Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ειδικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων. 
 
Άρκρο2

ο
 – Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ειδικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων. 
 
Άρκρο3ο – Συμβατικά ςτοιχεία 
υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
α)  Σο τεφχοσ διακιρυξθσ 
β)  ΘΓενικιυγγραφιΤποχρεϊςεων 
γ)  ΘΕιδικιυγγραφιΤποχρεϊςεων 
δ)  ΣοΣιμολόγιοπροςφοράσ του Αναδόχου 
ε)   Σα τεχνικά ςτοιχεία (τεχνικι περιγραφι) τθσ προςφοράσ του Αναδόχου 
ςτ) Θ τεχνικι ζκκεςθ 

 
Άρκρο4ο – Τρόποσ εκτελζςεωσ τθσ προμικειασ 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν : 
α)     Ζχει παραδοκεί ολόκλθρθ θ ποςότθτα. 
β)     Ζχει παραλθφκεί οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που         παραδόκθκε. 
γ)     Ζχει γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ       ζχουν επιβλθκεί τυχόν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 
δ)     Ζχουν εκπλθρωκεί και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο        ςυμβαλλόμενα μζρθ 
και ζχουν αποδεςμευτεί οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα        προβλεπόμενα. 
 
Άρκρο 5

ο
– Μειϊςεισ Ροςοτιτων Ρρομικειασ  

θμειϊνεται ότι ο Διμοσ μασ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να εξαντλιςει ολόκλθρθ τθν ποςότθτα των ειδϊν που 
αφορά θ προμικεια και το αντίςτοιχο εγκεκριμζνο ποςό, εφόςον οι ανάγκεσ του αποδειχκοφν μικρότερεσ κατά 
τθν εκτζλεςθ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. Θ ποςότθτα όμωσ που κα παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι 
μικρότερθ από το 50% τθσ ςυνολικισ, που προβλζπεται από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό. 
Οι ποςότθτεσ των ειδϊν είναι ενδεικτικζσ. Θα μποροφν να αυξομειωκοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 
Τπθρεςίασ που κα χειριςτεί τα προσ προμικεια είδθ-υλικά, κατόπιν ςχετικοφ Τπθρεςιακοφ θμειϊματοσ προσ 
τθν Επιτροπι Παραλαβισ. Οι τυχόν αλλαγζσ δεν κα υπερβαίνουν το ποςό τθσ δαπάνθσ τθσ ςφμβαςθσ που 
αντιςτοιχεί ςτον Κ.Α.70-6662.0002 και 30-7333.0003. 

 
Άρκρο6ο– Διάρκεια  ιςχφοσ τθσ  ςυμβάςεωσ   
Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμζρα τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και θ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ είναι δφο (2) μινεσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και πάντα εντόσ του 
τρζχοντοσ ζτουσ.  

 
Άρκρο7

ο
 – Εγγυιςεισ 

Για τισ εγγυιςεισ ιςχφει το άρκρο 72του Ν.4412/2016. 
 

Άρκρο8ο – Ζκπτωςθ του αναδόχου 
Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το 
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ. Αν κανζνασ 

 

 
 

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΗΜΑΣΩΝ ΟΓΟΗΜΑΝΗ, 

ΚΑΘΡΔΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, θιπ. ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 
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από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106. (άρκρο 105 παρ.5 
Ν.4412/16) 
 
Άρκρο9ο – Ελαττϊματα, κακοτεχνίεσ 
Εάν κάποιο από τα υπό προμικεια προϊόντα δεν εκπλθρϊνει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηει 
ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να το  αποκαταςτιςει ι να βελτιϊςει αυτζσ ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ υποδείξεισ του Διμου Μυκόνου. 
 
Άρκρο10

ο
 – Φόροι, Τζλθ, Κρατιςεισ 

Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, που 
ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Άρκρο11

ο
 – Τρόποσ και χρόνοσ  παράδοςθσ  

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα μπορεί να γίνεται ςτον Διμο τμθματικά, κατόπιν παραγγελίασ προσ τον Ανάδοχο. 
Σα προσ προμικεια είδθ κα παραδίδονται ςτον Διμο το ανϊτερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
τθσ παραγγελίασ. Παράταςθ προκεςμίασ παρζχεται ςτον Ανάδοχο κατόπιν εντολισ τθσ Διευκφνουςασ 
Τπθρεςίασ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μζςα προκειμζνου για τθν παράδοςθ των ειδϊν χωρίσ να 
δικαιοφται καμιάσ από το λόγο αυτό πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ. Θ υπθρεςία δφναται ςε κάκε ςτιγμι να 
απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν άμεςθ παράδοςθ τθσ προμικειασ 

 
Άρκρο12ο– Στακερότθτα τιμϊν  
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ρεριεχόμενο των Τιμϊν του Τιμολογίου 
Οι τιμζσ τιμολογίου αναφζρονται ςτθν προμικεια και ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται άλλθσ πλθρωμισ ι 
αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ. 
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα ανωτζρω ςε όλεσ τισ τιμζσ του 
τιμολογίου περιλαμβάνονται. : 
Α) Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο που θ υπθρεςία ορίηει, οι δαπάνεσ 
εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρα αυτϊν. 
Β) Οι τυχόν δαπάνεσ κάκε είδουσ αςφάλιςθσ των υλικϊν και αποηθμίωςθσ για τθν μεταφορά ι αποκικευςθ τθσ 
προμικειασ. 
Γ) Κάκε γενικά δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά, αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ, για τθν οποία θ ςχετικι τιμι του τιμολογίου μετά τθν ςυμμετοχι του αναδόχου ςτο διαγωνιςμό, 
δεν είναι δυνατό να κεμελιωκεί αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ που να αφορά τισ ποςότθτεσ μεταφοράσ των υλικϊν 
που ειςζρχονται. 

 
 
 

Άρκρο13ο –Ροινικζσ ριτρεσ  
Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του 
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, (ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν.4412/16), επιβάλλεται πρόςτιμο 5% 
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα (άρκρο 207 παρ.1 Ν.4412/16). Σο 
παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. (άρκρο 207 παρ.2 Ν.4412/16) 
 
Άρκρο14ο – Ρλθρωμζσ  
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ προμικειασ κα γίνεται με χρθματικι εντολι του εργοδότθ που κα εκδίδεται μετά τθν 
ςυνολικι ι τμθματικι κατά περίπτωςθ, παραλαβι των ειδϊν και βάςει πιςτοποιιςεωσ και κα ςυνοδεφεται από 
πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και κατόπιν τοφτου από τιμολόγιο του αναδόχου μετά δφο 
αντιγράφων. 
 
Άρκρο15ο – Μελζτθ Συνκθκϊν τθσ Ρρομικειασ –  Βεβαίωςθ Συμμόρφωςθσ  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563#_blank
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Θ  ζννοια τθσ επίδοςθσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου είναι ότι είχε και ζλαβε αυτόσ υπόψθ του κατά τθν 
ςφνταξθ αυτισ τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ιτοι τον τόπο παράδοςθσ 
των προσ προμικεια ειδϊν, τισ απαιτοφμενεσ με κάκε μζςο μεταφορζσ, τθ διάκεςθ, διαχείριςθ και εναπόκεςθ 
των υλικϊν, τθν κατάςταςθ των  δρόμων, τθν ευχζρεια εξεφρεςθσ εργατικϊν χειρϊν, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, και 
οποιεςδιποτε άλλεσ τοπικζσ ειδικζσ και γενικζσ ςυνκικεσ, τα όποια ηθτιματα προκφψουν τα οποία με 
οποιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν το κόςτοσ τθσ προμικειασ και ότι θ  προμικεια  κα εκτελεςτεί 
ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, με τθν οποία υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μχθνλνο 09-05-2018 

Η πληάμαζα 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο  

. 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μχθνλνο  09-05-2018 

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

Ισάλλεο Ρνχζζνο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο  Σ.Δ. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                               

ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 12/2018 
 
 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ -  ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 

1 

Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ) - 
πλθροφοριακζσ (Π) 

Σεμάχιο 50 
  

d=0,45m Συπου I 

Ρ-39=12 

Ρ-7=15 

Ρ-27=5 

Ρ-28=5 

Ρ-40=27 

Ρ-10=8 

Ρ-70=6 

Ρ-71=5 

Π-61=2 

Π-62=2 

Π-63=2 

Π-21=5 

Ρ-47=5 

Ρ-48=5 

Π-47=5 

Ρ-32 50χλμ.=15 

Π-31γ=15 

Ρ-55=8 

Π-71=3 

2 

Πινακίδα κινδφνου πλευράσ 
α=0,60μ. ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 50 
  

Κ-1 α=12 

Κ-1 δ=13 

Κ-2 α=10 

Κ-2 δ=10 

Κ-12=3 

Κ-16=10 

Κ-10=2 

Κ-5=4 

Κ-6 α=4 

Κ-6 δ=4 

Κ-20=5 

Κ-18=5 

Κ-9=10 

Κ-30=8 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΘΜΑΤΩΝ 
ΟΔΟΣΘΜΑΝΣΘΣ, ΚΑΘΕΡΤΩΝ, 
ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 
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3 
Πινακίδα ρυκμιςτικι (Ρ - 2) STOP 
d=0,60m ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 60 
  

4 
Κακρζπτθσ οδικισ κυκλοφορίασ 
με αντανακλαςτικό πλάιςιο 
Φ80cm (ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 82 
  

5 
Κακρζπτθσ οδικισ κυκλοφορίασ 
με αντανακλαςτικό πλάιςιο 
Φ60cm (ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ) 

Σεμάχιο 100 
  

6 

Κϊνοσ ςιμανςθσ 
αντανακλαςτικόσ με 
ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ 
h=50cm 

Σεμάχιο 50 
  

7 

Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) 
πλαςτικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με 
αντανακλαςτικοφσ δακτυλίουσ 
και ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ  
h=75cm 

Σεμάχιο 260 
  

8 

Οριοδείκτθσ (κολωνάκι) 
πλαςτικό, κυλινδρικό, 
επαναφερόμενο με 
αντανακλαςτικοφσ δακτυλίουσ 
και ενςωματωμζνθ βάςθ φψουσ  
h=45cm 

Σεμάχιο 260 
  

9 Ανακλαςτικοί φανοί Σεμάχιο 15 
  

10 
τφλοσ πινακίδων γαλβανιηζ 2'' 
και φψουσ h=3,00m 

Σεμάχιο 80 
  

11 
Πινακίδεσ Πλθροφοριακοφ 
ΣΤΠΟΤ Ι 

Σεμάχιο 10 
  

12 
τθκαίο οδϊν πλαςτικό για 
ρφκμιςθ κυκλοφορίασ 
αυτοκινιτων 

Σεμάχιο 150 
  

 
 
 
 

Θμερομθνία …../2018 
Ο Προςφζρων, 

………. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ 
 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
 
 
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα

i
  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

 
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *6200] 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, 
Μφκονοσ, Σ.Κ.84600 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Χατηθνάκθ Ευαγγελία] 
- Σθλζφωνο: *+302289360100] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *mayor@mykonos.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www. mykonos.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΜΑΣΩΝ ΟΔΟΘΜΑΝΘ, ΚΑΘΡΕΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ, κλπ. ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 
ΔΘΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ, 34928471-0] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *…+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : * + 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
*……+ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα 

εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, 

αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 

ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii
 : 

Σθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ
iii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ’ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 
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Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 
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Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ
vii

  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που 

κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

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

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

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

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
viii

 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτθ
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
xv

. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):[   ] 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 
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ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν
xxi

: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 

όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ
xxii

, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
xxiii

 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισ
xxvi

 : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ 

ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ 

με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxiii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 

του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 

μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 
 
                                                           

i ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην 

ζχλνιν απηψλ 

ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πολύ μικρή επιτείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτολεί λιγόηεροσς από 10 εργαδομένοσς θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δεν σπερβαίνει ηα 2 εκαηομμύρια εσρώ. 
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Μικρή επιτείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτολεί λιγόηεροσς από 50 εργαδομένοσς θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δεν σπερβαίνει ηα 10 εκαηομμύρια εσρώ. 

Μεζαίες επιτειρήζεις: επιτειρήζεις ποσ δεν είναι ούηε πολύ μικρές ούηε μικρές και νη νπνίεο απαζτολούν λιγόηεροσς από 

250 εργαδομένοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζιος κύκλος εργαζιών δεν σπερβαίνει ηα 50 εκαηομμύρια εσρώ και/ή ην ζύνολο 

ηοσ εηήζιοσ ιζολογιζμού δεν σπερβαίνει ηα 43 εκαηομμύρια εσρώ. 

iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

v Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο 

ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

viii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' 

εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο 

πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 

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

x χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ 

Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο 

ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ 

Πξσηνθόιισλ. 

xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ 

απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xvi Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο 

θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxii ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxiii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 

πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 
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2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ 

πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx Πξβι άξζξν 48. 

xxxi  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxxiii Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 

αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ 

ελ ιόγσ πξόζβαζε.  




