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ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 

Ο Διμαρχοσ Ηθροφ 

Ρροκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςτο ςφνολο των ειδϊν, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, για τθν "Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. 

Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ" για τισ ανάγκεσ του 

Διμου Ηθροφ. 

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 35.064,76 €, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Ρ.Α. Ο 

διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 26 Ιουλίου θμζρα Σετάρτθ και ϊρα λιξθσ αποδοχισ προςφορϊν τθν 10:00π.μ., 

ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτα γραφεία του Διμου Ηθροφ, οδόσ Ρλατεία Γενθματά, Φιλιππιάδα. 

Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του διαγωνιςμοφ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτoν κ. 

Χριςτο Μιτςθ, (τθλ:2683360617). 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα Ραραρτιματά 

τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Υπθρεςίασ, ςτθ διαδρομι : 

www.dimoszirou.gr.  Τα προαναφερόμενα τεφχθ διατίκενται και από το γραφείο τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου 

Ηθροφ, Ρλατεία Γεννθματά, Φιλιππιάδα, τθλ 2683360617,  κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν παραλαβι 

των τευχϊν, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε πζντε (5) ΕΥΩ, 

εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. 

 
 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΗΘΟΥ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΗΘΣ

http://www.dimoszirou.gr/
ΑΔΑ: Ψ74ΑΩΡ0-48Ρ
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ΔΘΜΟ ΗΘΡΟΤ ΑΝΑΘΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ 

ΔΘΜΑΡΧΟ ΗΘΡΟΤ ΤΜΒΑΘ 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ 

Πριάλα Σ.Κ. Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και 

ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. 

Θεςπρωτικοφ 
 CPV 42122000-0 Ανηλίες 

 ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 

ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΘ 

35.064,76 € (με ΦΠΑ 24%) 

Ταχ. Δ/νςθ: Ρλατεία Γεννθματά Τ.Κ. -: 
48200 - Φιλιππιάδα 

Ρλθροφορίεσ: κ. Χριςτο Μιτςθ 
Τθλζφωνo: 2683360617 Fax: 
2683024667 Ιςτότοποσ: 
www.dimoszirou.gr  

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ Η προμήθεια τρημαηοδοηείηαι από ηον 
προϋπολογιζμό ηοσ Δήμοσ Ζηρού, από ηον 
ΚΑΕ. 25-7131.008 «Προμήθειες ανηλιών» 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ  

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γ ΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

(του άρκρου 327 του Ν. 4412/16) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ του άρκρου 327 του Ν.4412/2016 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςει μόνο τθν τιμι 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θμερομθνία : 26/07/2017 Θμζρα : Τετάρτθ Ϊρα : 10.00 π.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ρλατεία Γεννθματά, Φιλιππιάδα, Τ.Κ. 48200 

ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 42122000-0 Αντλίεσ 

KAE Η προμήθεια τρημαηοδοηείηαι από ηον προϋπολογιζμό ηοσ Δήμοσ Ζηρού, από ηον 

ΚΑΕ. 25-7131.008 «Προμήθειες ανηλιών» 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΘ 35.064,76 € (με ΦΡΑ 24%) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 4 Μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

ΚΡΑΣΘΕΙ Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςε κράτθςθ ποςοςτοφ 0,06% υπζρ τθσ 

Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 

ΑΔΑ: Ψ74ΑΩΡ0-48Ρ
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ΔΙΑΚΘΥΞΘ 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΝΣΑ ΦΟΡΕΑ 

 

Αρμόδιοι υπάλλθλοι για παροχι πλθροφοριϊν είναι οι : 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΛΑΤΕΙΑ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑ 

Πόλθ ΦΙΛΙΡΡΙΑΔΑ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 48200 

Σθλζφωνο 
2683360617 

Φαξ 2683024667 

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο akrik@1535.syzefxis.gov.gr  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.dimoszirou.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Βλζπε επόμενο πίνακα 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΣΘΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL 

1 ΧΘΣΤΟΣ ΜΘΤΣΘΣ 
2683360617 

 
2683024667 

 
 

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΙΒΘΣ 
2683360614 

 
2683024667 

akrik@1535.syzefxis.gov.gr  
 

mailto:akrik@1535.syzefxis.gov.gr
http://www.dimoszirou.gr/
mailto:akrik@1535.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: Ψ74ΑΩΡ0-48Ρ





7 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΙΣΛΟ, ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ, ΤΝΣΟΜΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

2.1 Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι : 

«Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ φδρευςθσ 
τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ». 

2.2 Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 236 Ν.4412/2016) 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 28.278,03 €, χωρίσ ΦΡΑ, δθλαδι ςτο ποςό των 35.064,76 € 

(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%). Για τθ δζςμευςθ του ςυνολικοφ ποςοφ, ζχει λθφκεί θ ςχετικι απόφαςθ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ  με αρ. 135/2017. 

2.3 φντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 281 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016) 

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά τθν «Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. 

Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ». 

Θ υπό ανάκεςθ «Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ 

φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ» και οι λοιπζσ ειδικζσ απαιτιςεισ, περιλαμβάνονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 

Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ 

3.1 Διάρκεια ςφμβαςθσ (Άρκρο 281 παρ 2 εδ. ια και άρκρο 217 του Ν.4412/2016) 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 4 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται : 

4.1 Από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ' εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και 

ιδίωσ από : 

• Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)». 

• Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

• Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 

• Το άρκρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν 

τουσ με κλιρωςθ». 

• Το άρκρο 68 «Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν» του Ν. 3863/2010 (Α 115) «Νζο 

αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ». 

• Τον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

• Τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ». 
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• Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των 

άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 

• Το Ρ.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 

• Το β.δ. 17.5/15-06-1959 (ΦΕΚ 114/59 τεφχοσ Α) αναλογικά εφαρμοηομζνου 

• Το Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία». 

• Τθν με αρικμ. Α323/2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ Υπθρεςίασ 

• Τθ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β' 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ 

και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» 

• Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των 

διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν 

ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΡΘΣΡΑ (Άρκρα 253 & 335 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ 

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

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ ανωτζρω παραγράφου ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ 

φορζα κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4, εδ. κ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ. Ειδικά, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ τα προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010. 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ, ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (Άρκρο 327 του Ν.4412/2016) 

Θ επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει με τθ «διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ» του άρκρου 327 του Ν.4412/2016 και 

υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 

περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται 

από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 

Συμφωνίασ, κακϊσ και 

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

πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ (άρκρο 254 παρ. 2 ν. 4412/2016). Ο Διμοσ Ηθροφ 

μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ 

ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι του 

Διμου Ηθροφ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον (254 παρ. 5 ν. 4412/2016). 

Επιπρόςκετα, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του άρκρου 12 τθσ παροφςασ. 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΜΒΑΘ (ΣΕΤΧΘ) ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΘ Ε ΑΤΣΑ, ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ / ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

(Άρκρα 2 παρ. 1 περ. 14, 281 και 331 Ν.4412/2016) 

8.1. Ζγγραφα ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περίπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον παρόντα 

διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα : 

α) Θ παροφςα διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ. 

β) Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

γ) Το ςυμφωνθτικό 

δ) Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα Υπθρεςία 

8.2 ειρά ιςχφοσ 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ 

αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν κάτωκι ςειρά ιςχφοσ: 

1. Το ςυμφωνθτικό. 

2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 

3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα Υπθρεςία 

4. Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

8.3 Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα Ραραρτιματά τθσ και 

ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Ηθροφ, ςτθ διαδρομι : www.dimoszirou.gr. 

Τα προαναφερόμενα τεφχθ διατίκενται και από το γραφείο τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Ηθροφ, Ρλατεία 

Γεννθματά, Φιλιππιάδα, τθλ 2683360617,  κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν παραλαβι των τευχϊν, οι 

ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε πζντε (5) ΕΥΩ, εκτόσ αν ο 

ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ταχυδρομικά, εφόςον τα 

ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Διμο Ηθροφ, πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο προθγοφμενο 

εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Ο Διμοσ Ηθροφ αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία 

μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για 

τθν ζγκαιρθ παράδοςι τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

 

http://www.dimoszirou.gr./
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8.4 Διευκρινίςεισ - υμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ (άρκρο 331 του Ν.4412/2016) 

Εφόςον ηθτθκοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λ.π. για τον διαγωνιςμό, το αργότερο 6 

μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν, αυτζσ κα παρζχονται εγγράφωσ από τον Διμο Ηθροφ, το 

αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (Άρκρο 315 του Ν.4412/2016) 

Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν επομζνθ 

τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ανωτζρω 

αναφερόμενου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Για τυχόν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 97 του 

Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ 

Θ παροφςα διακιρυξθ και τα Ραραρτιματά αυτισ κα δθμοςιευκοφν ςτο ΚΘΜΔΘΣ ςφμφωνα με το άρκρο 296 του 

Ν.4412/2016. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ κα αναρτθκεί ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςφμφωνα με το Ν.3861/2010 και κα δθμοςιευκεί μια 

φορά ςε τοπικι εφθμερίδα. Τον ανάδοχο τθσ προμικειασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, κακϊσ και θ δαπάνθ 

δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ. Σε περίπτωςθ άρνθςισ του παρακρατοφνται 

από τον πρϊτο λογαριαςμό του. 

Θ παροφςα διακιρυξθ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (αναλυτικι διακιρυξθ μετά των παραρτθμάτων τθσ, 

ΤΕΥΔ, ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ) κα αναρτθκεί και ςτον δικτυακό τόπο του Διμου Ηθροφ: www.dimoszirou.gr  

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ (Άρκρο 311 Ν.4412/2016) 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 

ςτο ςφνολο των ειδϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ (Άρκρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016) 

12.1 Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό περιγράφονται ςτο παρόν άρκρο και αποτυπϊνονται ςτο 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (εφεξισ ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν 

φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και παρζχει προκαταρκτικι 

απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 

παρ 4 εδ. α, β και κ του Ν. 4412/2016. 

 
12.2 ΣΕΤΔ (Άρκρο 79 παρ. 4 και 308 του ν. 4412/2016) 

Το ΤΕΥΔ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ 

ΕΑΑΔΘΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και διατίκεται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ δωρεάν, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου 

Ηθροφ ςε δφο μορφζσ αρχείου: 

Αρχείο PDF, αναρτθμζνο μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ & 

Αρχείο doc (ςε επεξεργάςιμθ μορφι), αναρτθμζνο επικουρικά μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τθ 

διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν ςτθν 

ανακζτουςα Υπθρεςία ςε ζντυπθ μορφι. 

http://www.dimoszirou.gr/
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12.3 Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ζτςι όπωσ αποτυπϊνονται ςτο ΣΕΤΔ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

παροφςασ (Παράρτθμα Δ) είναι οι εξισ: 

Α) Να μθ υπάρχει ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που 

προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι 

που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 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 (άρκρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/16): 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Οικονομικόσ φορζασ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ Α, μπορεί να 

προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 

παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 

παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ 

αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

Β) Να μθν ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, (τόςο τθσ κφριασ όςο και τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που ςχετίηονται με 

τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ). 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ όταν 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. 

Επίςθσ, δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παροφςα περίπτωςθ, κα ιταν ςαφϊσ 

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι 

όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 

του όςον αφορά ςτθν 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 τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

Γ) Να μθν τελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό πτϊχευςθ ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι να μθν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι να μθν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι να μθ βρίςκεται ςε 

οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
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Τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ περίπτωςθσ Γ αποτυπϊνονται ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα). 

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ ΔΕΥΑ Διμου Κω αποκλείει 

ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε 

κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ καταςτάςεισ των παραπάνω περιπτϊςεων Α, Β & Γ. 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ» του προςωρινοφ αναδόχου είναι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 17.1 τθσ παροφςασ. 

Ο Διμοσ Ηθροφ μπορεί να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ να υποβάλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τισ παραπάνω 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ Α, Β και Γ περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ- ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

12.4 Σο ΣΕΤΔ ςυμπλθρϊνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωςθ ωσ εξισ: 

- Το μζροσ Ι είναι ςυμπλθρωμζνο από τον Διμο Ηθροφ και όλα τα υπόλοιπα μζρθ (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) ςυμπλθρϊνονται από τον 

οικονομικό φορζα, κατά περίπτωςθ, και μόνο ςτα πεδία που ιδθ ζχουν επιλεγεί από τον Διμο Ηθροφ, όπωσ εμφαίνονται 

ςτο ςυνθμμζνο ΤΕΥΔ του Ραραρτιματοσ Ε τθσ παροφςασ. 

- Το μζροσ ΙΙ.Α ςυμπλθρϊνεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

- Το μζροσ ΙΙ.Β ςυμπλθρϊνεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

- Το μζροσ ΙΙ.Δ ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ υπεργολαβικισ ανάκεςθσ (βλζπε άρκ. 12.6 τθσ παροφςασ). 

- Το μζροσ VI ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και τθν υπογραφι του κατά νόμο 

υπόχρεου/ -ων, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. Επιςθμαίνεται ότι : 

• Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει ζνα ΤΕΥΔ. 

• Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ, πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να υποβλθκεί για 

κάκε φορζα - μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα 

μζρθ II ζωσ Ιν (βλζπε άρκ. 12.5 τθσ παροφςασ) 

• Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ δθλϊςει πωσ κα ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ 

ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που ξεπερνάει το 30% τθσ ςυνολικισ τθσ αξίασ, τότε υποβάλλεται μαηί με το ΤΕΥΔ του 

ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα και χωριςτό ΤΕΥΔ εκ μζρουσ του/των υπεργολάβου/ων (βλζπε άρκ. 12.6 τθσ 

παροφςασ) 

• Στισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα άτομα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, τότε όλα τα 

παραπάνω πρόςωπα κα πρζπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ. 

12.5 Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων (Άρκρα 96, 254 και 315 Ν.4412/2016) 

α) Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ 

επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφόςον θ 

λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Πταν ςυμμετζχουν ενϊςεισ, απαντοφν κετικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Μζρουσ ΙΙ.Α . *Τρόποσ ςυμμετοχισ+ και 

ςυμπλθρϊνουν τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφνται ςτα επιμζρουσ ερωτιματα α, β και γ. Επίςθσ, κα πρζπει να υποβλθκοφν 

χωριςτά ΤΕΥΔ για κάκε φορζα - μζλοσ τθσ ζνωςθσ, ςτα οποία παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 

με τα μζρθ II ζωσ ΙV. 
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γ) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι του 

Διμου Ηθροφ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι 

εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

12.6 Τπεργολαβία (Άρκρα 287 και 336 Ν.4412/2016) 

α) Ο Διμοσ Ηθροφ απαιτεί από τον προςφζροντα να αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ 

που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει, 

ςυμπλθρϊνοντασ το Μζροσ ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 

β) Σφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 336 του Ν. 4412/2016, όταν ο προςφζρων προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 

υπεργολαβίασ τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτό/ά ΤΕΥΔ 

όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α, Β και Γ του Μζρουσ ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για 

κακζναν από τον/τουσ υπεργολάβο/ουσ, προκειμζνου να επαλθκευτεί θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των 

άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επιςθμαίνεται πωσ όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν 

λόγοι αποκλειςμοφ, τότε ο Διμοσ Ηθροφ απαιτεί από τον προςφζροντα να τον/ τουσ αντικαταςτιςει. 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Άρκρα 96, 315 και 331 του 

N.4412/2016) 

13.1 Σόποσ / χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ηθροφ , ςτθν διεφκυνςθ : 

Διμοσ Ηθροφ, Ρλατεία Γεννθματά, Φιλιππιάδα  48200, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτισ 26/07/2017 

θμζρα τετάρτθ και ϊρα 10:00π.μ. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ 

προςφορϊν). 

13.2 Σόποσ / χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο του Διμου Ηθροφ, ςτθν διεφκυνςθ τθσ παραγράφου 13.1 

άνω. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με : 

(α) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο του Διμου Ηθροφ, είτε 

(β) με ταχυδρομικι αποςτολι μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι με courier προσ τον Διμο Ηθροφ 

Σε περίπτωςθ αποςτολισ (ταχυδρομικισ ι courier) ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, περιπτϊςεισ α και β άνω, οι φάκελοι 

των προςφορϊν γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο του Διμου Ηθροφ, το αργότερο μζχρι τθν 

θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ, δθλαδι μζχρι και τισ 26/07/2017, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10.00 π.μ. Ο Διμοσ 

Ηθροφ δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε 

για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό 

κατάςτθμα, ακόμα κι αν ο Διμοσ Ηθροφ ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτον Διμο Ηθροφ με 

οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά πρωτοκολλοφνται και 

φυλάςςονται από τον Διμο Ηθροφ και παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ 

παραλαβισ προςφορϊν που ορίηεται ςτο επόμενο εδάφιο γ. 

(γ) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθν θμζρα διενζργειασ διαγωνιςμοφ, ιτοι ςτισ 26/07/2017 και μζχρι 

τισ 10.00 π.μ. (ϊρα λιξθσ τθσ επίδοςθσ/παραλαβισ των προςφορϊν). 
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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 ι τθν ακριβι ϊρα που παρελιφκθ θ 

ςυςτθμζνθ επιςτολι από τον Διμο Ηθροφ ι ακριβι ϊρα που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο του Διμου Ηθροφ) και τισ 

απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

Ο Διμοσ Ηθροφ παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 

οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 

για τθν παραλαβι των προςφορϊν, β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ 

παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. Πταν οι πρόςκετεσ 

πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν 

απαιτείται από τον Διμο Ηθροφ να παρατείνει τισ προκεςμίεσ. 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

- ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρκρα 92 ζωσ 96 και 315 του Ν.4412/2016) 

14.1 Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ, με ποινι απόρριψθσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ), ςτον 

οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ  .........................................................................................................  *αναγράφονται τα ςτοιχεία του 

προςφζροντοσ, δηλαδή : επωνυμία του νομικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςη ζνωςησ τισ επωνυμίεσ των οικονομικϊν 

φορζων που την αποτελοφν, καθϊσ και τα απαραίτητα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχ. διεφθυνςη, αριθμό τηλεφϊνου, fax, 

e-mail)] 

Για τον υνοπτικό Διαγωνιςμό: «Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ 

και ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ» Αριθμόσ Διακήρυξησ: ………………… Αναθζτουςα 

Τπηρεςία: Δήμοσ Ζηροφ (Δνςη : Πλατεία Γεννηματά,  48200, Φιλιππιάδα) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν: ………………….. και ϊρα 10:00π.μ. Ο κφριοσ φάκελοσ περιζχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» (βλζπε παρ. 14.2.A τθσ παροφςασ) 

β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» (βλζπε παρ. 14.2.B τθσ παροφςασ). 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. 

γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ο οποίοσ περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ 14.2.Γ τθσ παροφςασ. 

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

14.2 Ρεριεχόμενο επί μζρουσ φακζλων 

14.2.Α Δικαιολογθτικά υμμετοχισ (Άρκρο 93 Ν.4412/2016) 

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει τα εξισ: 

Ι. το ΤΕΥΔ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ 
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II. τα φυςικά πρόςωπα ζναρξθ επιτιδεφματοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΙΙΙ. Αποδεικτικό εγγραφισ του ςυμμετζχοντα ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται 

ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ. 

14.2.Β Σεχνικι προςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τον Διμο 

Ηθροφ και περιλαμβάνονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΟΟΙ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 

ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των 

οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 

αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω παράρτθμα (άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016). 

14.2.Γ Οικονομικι προςφορά (Άρκρο 95 Ν.4412/2016) 

1. Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ (περιλαμβάνεται ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ' τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, και αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ηθροφ με τα λοιπά τεφχθ τθσ 

ςφμβαςθσ), ςυμπλθρωμζνο (θ τιμι ςε ευρϊ), υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον νόμιμο/ -ουσ εκπρόςωπο/ -ουσ 

του οικονομικοφ φορζα. Θ οικονομικι προςφορά υπογράφεται κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο/ -ουσ εκπρόςωπο/ -ουσ 

του νομικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε από τον κοινό 

εκπρόςωπό τουσ. 

2. Στθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ 

από τον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α. για τθν «Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. 

Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ». 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν υποχρεωτικά ςυμπλθρωμζνο, το ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ του Ραραρτιματοσ 

Γ' τθσ παροφςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 68 του Ν.3863/2010, από το οποίο προκφπτει το ςυνολικό 

κόςτοσ των προςφερόμενων ειδϊν άνευ Φ.Ρ.Α και ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Θ προςφερόμενθ τιμι κα αιτιολογεί 

και κα δικαιολογεί πλιρωσ το προςφερόμενο αντάλλαγμα. 

Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προμικειασ, είναι το ποςό που ζχει ςυμπλθρωκεί ςτο πεδίο «Μερικό Σφνολο (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)» του 

ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ του Ραραρτιματοσ Γ' τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο πεδίο 

«Μερικό Σφνολο (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)» του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ του Ραραρτιματοσ Γ' τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

Πλεσ οι τιμζσ κα δίδονται ςε ευρϊ. 

3. Επιςθμαίνεται ότι απορρίπτεται προςφορά : 

α) ςτθν οποία δεν ςυμπλθρϊνεται ζςτω και ζνα πεδίο του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. 

β) ςτθν οποία δεν ςυμπλθρωκοφν αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ το πεδίο «Γενικό Σφνολο (ςυμπ. Φ.Ρ.Α.)» του ΕΝΤΥΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. 

γ) ςτθν οποία δεν ςυμπίπτουν οι τιμζσ (αρικμθτικι και ολογράφωσ) των πεδίων του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ. 

δ) Επιτρζπονται μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία ςτισ αναγραφόμενεσ τιμζσ του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. 
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Αν παρουςιαςτοφν ελλείψεισ ι ιςςονοσ αξίασ ατζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα ο Διμοσ Ηθροφ 

μπορεί να καλζςει εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να τα διευκρινίςουν, ςφμφωνα με το άρκρο 310 παρ 4 του 

Ν.4412/2016. 

14.3 Γλϊςςα 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογθτικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβλθκοφν και ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Για τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 

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

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

14.4 Λοιπά ςτοιχεία 

- Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο, από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

- Τα δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα, κακϊσ και τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, 

ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 του Ν.4250/2014 

- Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και 

των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (Άρκρα 96, 100, 310, 311, 315 και 327 παρ 2 του 

Ν.4412/2016) - ιςότιμεσ προςφορζσ (άρκρο 90 Ν.4412/2016) 

15.1 Ζναρξθ διαδικαςίασ 

Θ αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα 

που ορίηεται ςτθν παρ. 13.1 τθσ παροφςασ. Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν παραπάνω 

θμερομθνία ςτθν αρμόδια επιτροπι κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ υποβολισ 

αυτϊν. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, 

ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ 

παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ 

ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςκοφν. 

Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων 

τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από 

αυτοφσ. Οι παριςτάμενοι ςτθν διαδικαςία επιδεικνφουν αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 

ταυτοποίθςθσ και παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

15.2 Σα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ : 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ 

τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν 

προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το 
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οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά 

μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και κρατοφνται, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν αφοφ 

ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δε γίνονται αποδεκτζσ 

και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν και 

κατάταξθσ. Θ αποςφράγιςθ αυτι γίνεται ςτθν ίδια δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ι αν αυτό δεν είναι δυνατόν, 

ςτθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, ςε ϊρα που ανακοινϊνει θ Επιτροπι. Εν ςυνεχεία, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε 

κλειςτι ςυνεδρίαςθ ελζγχει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, ςυντάςςει πίνακα τιμϊν και ςειράσ κατάταξθσ των προςφορϊν 

και γνωμοδοτεί για τον προςωρινό ανάδοχο. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω 

ςτάδια α) και β) οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά κρατοφνται μζχρι τθν λιξθ τθσ 

διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, δθλαδι προςφορζσ που ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι ςτο πεδίο 

«Μερικό Σφνολο (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)» του ΕΝΤΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, ο Διμοσ Ηθροφ επιλζγει τον προςωρινό 

ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 

τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που ζχουν προςφζρει τθν ίδια τιμι και το 

αποτζλεςμα καταγράφεται ςτο πρακτικό. 

15.3 Τα πρακτικά με τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του Διμου Ηθροφ θ οποία 

κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 τθσ παροφςασ. 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΚΛΘΘ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ (Άρκρα 103, 315 Ν.4412/2016) 

16.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Διμοσ Ηθροφ ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται 

να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τα όςα δθλϊκθκαν ςτα μζρθ ΙΙ και ΙΙΙ του ΤΕΥΔ. Τα 

δικαιολογθτικά υποβάλλονται εμπρόκεςμα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν αρμόδια επιτροπι. 

16.2 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. Ο Διμοσ Ηθροφ μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, 

εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για πζντε (5) επιπλζον θμζρεσ. 

16.3 Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι 

ανακριβι ι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και 

εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των μερϊν ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, τότε 

εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι διατάξεισ των παρ. 3 ζωσ 5 του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016. 

16.4 Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν αρμόδια 

επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Υπθρεςία για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 

(ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ) είτε για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. Τα αποτελζςματα 
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του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν εν λόγω απόφαςθ κατακφρωςθσ (Ρρβλ. άρκρο 316 

του Ν. 4412/2016). 

16.5 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ (ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ) (Άρκρα 80 και 308 του Ν.4412/2016) 

17.1 Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) που καλείται να υποβάλει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ςτθν 

προκεςμία του άρκ. 16.1 τθσ παροφςασ είναι τα εξισ: 

Α) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ), 

απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 

διοικθτικι Υπθρεςία, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Τα δικαιολογθτικά αυτά κα πρζπει 

να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου. Το παρόν δικαιολογθτικό εκδίδεται για κακζνα από τα 

πρόςωπα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12.3 Α τθσ παροφςασ. 

Β) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ): 

Ι) για τθν καταβολι φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο. 

ΙΙ) για τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ, 

Υπθρεςία του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον αφορά ςτθν 

καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια 

και τθν επικουρικι αςφάλιςθ). 

Τα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα - προςωρινό ανάδοχο και ςτθν περίπτωςθ που 

είναι ζνωςθ για κάκε φορζα - μζλοσ τθσ. Σε περίπτωςθ υπεργολαβίασ του άρκρου 12.6.β τθσ παροφςασ, υποβάλλονται 

και για τον υπεργολάβο. 

Γ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα ι επαγγελματικό 

παράπτωμα): 

Ι) για τισ καταςτάςεισ τθσ περίπτωςθσ Γ του άρκρου 12.3 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ 

Υπθρεςία. Εάν δεν εκδίδεται τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν 

καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ Γ του άρκρου 12.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό 

μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Υπθρεςίασ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ 

ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν 

θμερομθνία ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ Γ του άρκρου 12.3. 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ - ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ (Άρκρο 316 Ν.4412/2016) 

18.1 Ο Διμοσ Ηθροφ 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. Κατά τθσ απόφαςθσ 

αυτισ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/16 (βλζπε άρκρο 20 τθσ παροφςασ). 
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18.2 Στθ ςυνζχεια, ο Διμοσ Ηθροφ κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο και τον προςκαλεί να προςζλκει 

για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 

πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ: 

• εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 21 τθσ παροφςασ, 

• επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του άρκρου 17 τθσ παροφςασ (εφόςον υφίςταται αλλαγι), 

18.3 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 επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο 

τθσ τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 317 του Ν.4412/16. 

18.4 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμφωνα 

με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του 

αρμοδίου οργάνου του Διμου Ηθροφ. 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Απορρίπτονται προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα κατά τθν ζννοια των άρκ. 13.1 και 15.1 τθσ παροφςασ. 

Απορρίπτονται προςφορζσ που υποβάλλονται κατά παράβαςθ των όρων ςφνταξθσ και υποβολισ που τίκενται ςτα άρκρα 

12 και 14 τθσ παροφςασ. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται και απορρίπτονται ςε περίπτωςθ που υποβάλλονται τζτοιεσ. Απορρίπτονται 

προςφορζσ που περιζχουν ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 

διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ 

ςυμπλιρωςθ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 310 του Ν. 4412/2016. 

Επίςθσ, απορρίπτονται προςφορζσ για τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δεν ζχουν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ ςτθν 

προκακοριςμζνθ προκεςμία ι οι εξθγιςεισ που ζδωςαν δεν ζγιναν αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

310. 

Απορρίπτεται προςφορά που υποβάλλεται από προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. 

Σζλοσ, απορρίπτονται προςφορζσ υπό αίρεςθ. 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΑΕΙ (Άρκρο 127 Ν.4412/2016) 

20.1 Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ του Διμου Ηθροφ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ 

διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

20.2 Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον του Διμου Ηθροφ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 

221 του Ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ 

απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 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, χωρίσ να 

υπολογίηεται το δικαίωμα προαίρεςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με 

πράξθ του Διμου Ηθροφ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΤΘΕΙ (Άρκρο 302 Ν.4412/2016) 

21.1 Εγγφθςθ Συμμετοχισ 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 
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(Ρρβλ ζκτο εδ. τθσ παρ. 1.α του άρκρου 302 του Ν. 4412/2016) 

21.2 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Θ Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, 

κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, απευκφνεται δε προσ τον Διμο Ηθροφ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία : 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

β) τον εκδότθ, 

γ) τον φορζα προσ τον οποίο 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 παροφςασ 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. 

ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων αρκεί να φζρει τα παρακάτω ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα Υπθρεςία (Διμο Ηθροφ) προσ τθν οποία απευκφνεται δ) τον αρικμό τθσ 

εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ και θ) τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα 

ορίηει. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Διμου Ηθροφ ζναντι του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 

ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία), όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι του Διμου Ηθροφ 

αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

21.3 Εγγυθτικι προκαταβολισ 
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Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ, ςυνεπϊσ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγυθτικισ προκαταβολισ. 

21.4 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αντικακίςταται με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, ποςοφ ίςου με 700,00 ευρϊ. Ο χρόνοσ 

ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι ίςοσ με τον ςυμβατικό χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

21.5 Ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 

αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 

παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 

μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 

οικονομικό φορζα. 

21.6 Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 302 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (άρκρο 317 Ν.4412/2016) 

Ο Διμοσ Ηθροφ με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ: 

α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι 

αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι 

β) ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 316 του ν. 4412/2016, 

 γ) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

δ) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ 

εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τον Διμο Ηθροφ ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το 

υπό ανάκεςθ αντικείμενο, 

ε) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  

ςτ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  

η) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, 

θ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ . 

Επίςθσ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ- εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι παρ. 3-5 του άρκρου 317 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΤΛΙΚΩΝ 

23.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 (Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ 

προμικειασ - Τόποσ - Χρόνοσ παράδοςθσ) τθσ ενότθτασ «Συγγραφι Υποχρεϊςεων» τθσ υπ'αρικμ. 66/2017 μελζτθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου 

παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από 

τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι 

που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ 

του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
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23.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 

παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

23.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τον Διμο Ηθροφ 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. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτον Διμο 

Ηθροφ αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το 

υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ 

24.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 

ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω 

νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 

επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο ι 

δφναται να γίνουν και δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό - οριςτικό- 

παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ -απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 

4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ - δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και 

ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που 

πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια 

επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του 

ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν από 

πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ' ζφεςθ των οικείων 

αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των 

αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα τθσ κατ' ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατ' 

ζφεςθ εξζταςθσ. 

24.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ είκοςι (20) 

θμερϊν. 

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, 
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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 αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι 

προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου 

οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν 

παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 

ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 

όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ 

25.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 

αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 

άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ 

αυτι. 

25.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ 

εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά 

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

ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

25.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 

213 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 26 ΚΘΡΤΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΣΩΣΟΤ - ΚΤΡΩΕΙ (άρκρο 203 Ν.4412/2016) 

26.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 

με απόφαςθ του Διμου Ηθροφ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι 

αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τισ παραγράφουσ 6.1.1 και 6.1.2 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου 

οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι 

εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

(ςυνδυαςμόσ άρκρων 74 και 306 του ν. 4412/2016). 

26.2. 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 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα (άρκρο 207 του ν. 4412/2016). 
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Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν 

τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το 

πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των 

υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 

υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται 

ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 27 ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ (άρκρο 215 Ν. 4412/2016) 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ 

προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και 

να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα 

λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 

παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για 

τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ' όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ 

του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν 

ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο 

αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ 

ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 

λειτουργίασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 28 ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (άρκρο 205 Ν.4412/2016) 

Ο ανάδοχοσ μπορεί να προβεί ςε διοικθτικι προςφυγι κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 

δυνάμει των όρων των άρκρων 26 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 23 (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 

25 (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - αντικατάςταςθ), 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. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

ΑΡΘΡΟ 29 : ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΗΟΜΕΝΕ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΘ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ 

που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 

κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των 

δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ (Άρκρο 253 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και 

κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

ΑΡΘΡΟ 30 : ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ- ΠΛΘΡΩΜΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΣΘΕΙ 

30.1. Χρθματοδότθςθ (Άρκρο 281 παρ 2 εδ. η Ν.4412/2016) 

Θ προμικεια χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρροχπολογιςμοφ του Διμου Ηθροφ (από τον Κ.Α.25-7131.008 

«Ρρομικειεσ αντλιϊν» 

30.2 Φόροι - Κρατιςεισ 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 

μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

- κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, ςφμφωνα με το άρκρο 375 παρ 7 του 

Ν.4412/2016, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται 

χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου και ότι άλλο προβλζπεται νομίμωσ. 

Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον Διμο Ηθροφ. 

30.3 Ρλθρωμι αναδόχου/ Δικαιολογθτικά πλθρωμισ (άρκρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016) 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

• Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 

που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ 

που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

ΑΡΘΡΟ 31: ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

31.1 Ο Διμοσ Ηθροφ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 του ν. 4412/2016, που κα 

απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ 

Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 

διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΗΘΟΥ 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΗΘΣ

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν 
κζςθ Πριάλα Σ.Κ. 
Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ 
φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. 
Θεςπρωτικοφ 

Α.Μ. 66/2017 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.064,76 

 
ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

 
Θ μελζτθ αυτι αφορά τθν προμικεια τθσ υποβρφχιασ αντλίασ και τθν τοποκζτθςι τθσ ςτθν νζα γεϊτρθςθ 
ςτθ κζςθ Ρριάλα τθσ Τ.Κ. ιηοβουνίου. 
 
Συγκεκριμζνα, κα γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ που αφοροφν τθν τοποκζτθςθ τθσ υποβρφχιασ αντλίασ ςτθν 

νζα γεϊτρθςθ: 
1. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ του υποβρφχιου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ ςτθν γεϊτρθςθ 
2. Σφνδεςθ τθσ γεϊτρθςθσ με το υπάρχων δίκτυο φδρευςθσ με τθ χριςθ ειδικϊν ςωλθνϊςεων και τεμαχίων 
3. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ νζου θλεκτρικοφ πίνακα 200hp soft starter ςτον υπάρχοντα οικίςκο του παλαιοφ 

αντλιοςταςίου. 
4. Σφνδεςθ του υποβρφχιου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ με τον νζο θλεκτρικό πίνακα 

 
 

Φιλιππιάδα 05/07/2017 
Ο υντάξασ 

 
 

Χριςτοσ 
 Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΣΕ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν 
κζςθ Πριάλα Σ.Κ. 
Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ 
φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. 
Θεςπρωτικοφ 

Α.Μ. 66/2017 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.064,76 

 
 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του υποβρφχιου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ κα πρζπει να είναι: 

Διάμετροσ Εξόδου Αντλίασ: 6’’ 

Ιςχφσ (hp): 200 

Τάςθ λειτουργίασ (V): 380 

Διάμετροσ θλεκτροκινθτιρα: 6” 

ΘΛΕΚΣΡΟΚΙΝΘΣΘΡΑ 
Απαιτιςεισ 

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν παράδοςθ και εγκατάςταςθ των θλεκτροκινθτιρων είναι οι ακόλουκεσ: 

 Οι θλεκτροκινθτιρεσ κα είναι εφοδιαςμζνοι με ακροκιβϊτια για τθν ςφνδεςθ των καλωδίων τροφοδοςίασ τουσ 

(κφκλωμα ιςχφοσ) και μεταφοράσ θλ. ςθμάτων (βοθκθτικό κφκλωμα) και κα διακζτουν αιςκθτιρεσ 

κερμοκραςίασ τυλιγμάτων. Στο κυρίωσ κζλυφοσ των κινθτιρων κα υπάρχουν κλειςτά άγκιςτρα (τφπου βρόγχου) 

ανάρτθςθσ. 

 Ο θλεκτροκινθτιρασ κα παραδίδεται βαμμζνοσ από το εργοςτάςιο καταςκευισ του με αντιδιαβρωτικι βαφι, με 

υδατοδιαλυτά χρϊματα ι χρϊματα εποξειδικισ βάςεωσ.  

 Το πλιρεσ ςυγκρότθμα των περιςτρεφόμενων μερϊν του θλεκτροκινθτιρα κα είναι δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνο 

κατθγορίασ “R” ςφμφωνα με TO ΕΛΟΤ ΕΝ 60034-14. Θ ςτάκμθ του παραγϊμενου κορφβου απο τθν λειτουργία 

του κινθτιρα κα είναι εντόσ των προβλεπομζνων, από το ΕΛΟΤ ΕΝ 60034-9, τιμϊν. 

 Στο ςϊμα των θλεκτροκινθτιρων κα υπάρχει προςαρμοςμζνθ πινακίδα που κα αναγράφει τον οίκο καταςκευισ, 

τον τφπο του κινθτιρα, τον αρικμό καταςκευισ και τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ του. 

 Πλοι οι θλεκτροκινθτιρεσ κα είναι του αυτοφ τφπου και του ιδίου καταςκευαςτι, όλα δε τα εξαρτιματα των 

ομοίων κινθτιρων και τα ανταλλακτικά τουσ κα είναι εναλλάξιμα. 

Πλοσ ο ενςωματοφμενοσ (κφριοσ και βοθκθτικόσ) εξοπλιςμόσ κα είναι καινοφργιοσ και κα ςυνοδεφεται από 

πιςτοποιθτικά του οίκου καταςκευισ. 

Χαρακτθριςτικά λειτουργίασ του κινθτιρα 

Τα κφρια χαρακτθριςτικά λειτουργίασ των κινθτιρων είναι τα ακόλουκα: 

Α) Τάςθ τροφοδοςίασ – Ιςχφσ – Στροφζσ 

Θ ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ του κινθτιρα κα είναι 380V με ανοχι ±5%. Στθν τάςθ αυτι ο κινθτιρασ κα λειτουργεί 

ςυνεχϊσ και χωρίσ ανωμαλίεσ αποδίδοντασ τθν ονομαςτικι του ιςχφ. 

Θ ονομαςτικι ιςχφσ του θλεκτροκινθτιρα κα είναι κατ’ ελάχιςτον 10% ανϊτερθ τθσ μζγιςτθσ απαιτοφμενθσ ιςχφοσ ςτον 

άξονα τθσ αντλίασ. 
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Οι ςτροφζσ του θλεκτροκινθτιρα κα είναι οι μικρότερεσ κατάλλθλεσ, ϊςτε να επιτυγχάνονται τα επικυμθτά λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά τθσ αντλίασ. 

 

Β) Βακμόσ απόδοςθσ – Συντελεςτισ ιςχφοσ – Στοιχεία εκκίνθςθσ 

Ο βακμόσ απόδοςθσ και ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ, ςτθν ονομαςτικι τάςθ και ςυχνότθτα λειτουργίασ κα είναι όςο το 

δυνατόν μεγαλφτεροι. 

Κατά τθν εκκίνθςθ (με τθν λειτουργία τθσ διάταξθσ εκκίνθςθσ), θ απορροφοφμενθ από τον κινθτιρα ζνταςθσ ρεφματοσ 

δεν κα υπερβαίνει το 200% τθσ ονομαςτικισ του και θ ροπι εκκίνθςισ του κα είναι επαρκισ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

ομαλι και ταχεία εκκίνθςθ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ. 

Οι κινθτιρεσ και οι διατάξεισ εκκίνθςθσ κα είναι ςε κζςθ να εκτελζςουν, ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 40οC, δφο 

διαδοχικζσ εκκινιςεισ από τθν κατάςταςθ θρεμίασ τουσ ι μία εκκίνθςθ μετά από τθν λειτουργία τουσ, υπό τισ 

ονομαςτικζσ ςυνκικεσ. Συνολικά κα γίνονται 1:15 εκκινιςεισ τθσ ϊρα ανάλογα με τθν ιςχφ του κινθτιρα. 

Ο θλεκτροκινθτιρασ του αντλθτικοφ ςυγκροτθμάτοσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποθτικά φορζα πιςτοποίθςθσ, και κα 

φζρουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/68/ΕΕ. 

Ο θλεκτροκινθτιρασ 200 hp τθσ αντλίασ κα είναι υποβρφχιοσ, υδρόψυκτοσ, υδρολίπαντοσ, αςφγχρονοσ, 

βραχυκυκλωμζνου δρομζα, με προςταςία IP68, κατάλλθλοσ για εμβάπτιςθ τθσ αντλίασ ςε βάκοσ μζχρι 200m. 

Θ περιζλιξθ κα είναι ςτεγανοποιθμζνθ μζςα ςε ρθτίνεσ και προςτατευόμενθ με κζλυφοσ ανοξείδωτου χάλυβα. 

Εγκατάςταςθ θλεκτροκινθτιρα 

Θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει με βάςθ τισ λεπτομερείσ και ςαφείσ οδθγίεσ των εργοςταςίων καταςκευισ και με 

τθν παρουςία ειδικευμζνου τεχνικοφ. 

Οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ κάκε θλεκτροκινθτιρα του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ ολοκλθρϊνονται με τθν ςφνδεςθ του 

θλεκτροκινθτιρα με τθν αντλία, μζςω του ελαςτικοφ ςυνδζςμου. 

Θ ςφνδεςθ τθσ αντλίασ με τον κινθτιρα κα γίνεται με ελαςτικό ςφνδεςμο, ο οποίοσ κα καλφπτεται με προφυλακτιρα 

(προςταςία ςτρεφομζνων μερϊν μθχανθμάτων). Θα εξαςφαλίηεται θ ευκυγράμμιςθ των αξόνων κινθτιρα – αντλίασ, 

ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ομαλι, άνευ κραδαςμϊν και ταλαντϊςεων λειτουργία του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ 

 

ΑΝΣΛΙΑ 

Απαιτιςεισ 

Θ αντλία κα είναι υποβρφχια, πολυβάκμια, φυγοκεντρικι, με άξονα οριηόντιασ ι κατακόρυφθσ διάταξθσ, δεξιόςτροφθ. 

Το κζλυφοσ τθσ αντλίασ, τα ςτόμια αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ και τα πζλματα ζδραςθσ κα είναι καταςκευαςμζνα από 

κατάλλθλα υλικά (π.χ. φαιό λεπτόκοκκο χυτοςίδθρο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1561 ι ςφαιροειδι κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1563). 

Θ πτερωτι κα είναι καταςκευαςμζνθ από φαιό λεπτόκοκκο χυτοςίδθρο, φωςφοροφχο ορείχαλκο ι άλλο κράμα υψθλισ 

αντοχισ ςε ςπθλαίωςθ. Πλα τα προερχόμενα από χφτευςθ τεμάχια κα είναι πλιρωσ απαλλαγμζνα από ελαττϊματα 

χυτθρίου δθλαδι φυςαλίδεσ, ςπιλαια, ςπογγϊδεισ μάηεσ κ.λ.π. 

Ο άξονασ τθσ αντλίασ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα και θ ςτεγανοποίθςι του ςτθν περιοχι 

διζλευςισ του από το κζλυφοσ τθσ αντλίασ κα επιτυγχάνεται με ςτυπιοκλίπτθ μθχανικό ι απλό. 

Οι επιφάνειεσ των διαφόρων τμθμάτων τθσ αντλίασ και ειδικά αυτζσ που κα είναι ςε επαφι με το νερό κα είναι επιμελϊσ 

λειαςμζνεσ για τθν αποφυγι μεγάλων τριβϊν και του κινδφνου εμφάνιςθσ φαινομζνων ςπθλαίωςθσ. Θ πτερωτι κα είναι 
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ςτατικά και δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνθ, κα ςτερεϊνεται δε ςτον άξονα με αςφαλι τρόπο αλλά που κα επιτρζπει τθν 

αποςυναρμολόγθςι τθσ. Το ςφςτθμα πτερωτι – άξονασ κα είναι ηυγοςτακμιςμζνο. Θ υπάρχουςα βάςθ ζδραςθσ, μαηί με 

τθν αντλία και τον αντίςτοιχο θλεκτροκινθτιρα κα αποτελεί ζνα ςτιβαρό ςφνολο, θ λειτουργία τθσ οποίασ κα είναι ομαλι 

χωρίσ κραδαςμοφ ι ταλαντϊςεισ. Θ ςφνδεςθ τθσ αντλίασ προσ τον κινθτιρα κα γίνεται με ειδικό ελαςτικό ςφνδεςμο που 

κα εξαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία του ςυγκροτιματοσ. Ο ελαςτικόσ ςφνδεςμοσ κα καλφπτεται με κατάλλθλο 

προςτατευτικό κάλυμμα. 

Πλοσ ο ενςωματοφμενοσ  (κφριοσ και βοθκθτικόσ) εξοπλιςμόσ, κα είναι καινοφριοσ και κα ςυνοδεφεται από 

πιςτοποιθτικά του οίκου καταςκευισ. 

Οι αντλίεσ πρζπει να φζρουν ανάγλυφα ι ςε ετικζτα χαρακτθριςτικά ςθμεία και αρικμοφσ (εργοςτάςιο καταςκευισ, 

μζγεκοσ τφπου, παροχι, μανομετρικό, βακμό απόδοςθσ, αρικμό βακμίδων, θμερομθνία δοκιμισ κλπ). 

Τα αντλθτικά ςυγκροτιματα κα είναι καταςκευαςμζνα από βιομθχανικζσ μονάδεσ που εφαρμόηουν παραγωγικι 

διαδικαςία πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνωριςμζνου 

οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ και κα φζρουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/68/ΕΕ. 

Εγκατάςταςθ αντλίασ 

Θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει με βάςθ τισ λεπτομερείσ και ςαφείσ οδθγίεσ των εργοςταςίων καταςκευισ, τισ 

απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και με τθν παρουςία ειδικευμζνου τεχνικοφ. 

Θ εγκατάςταςθ τθσ αντλίασ περιλαμβάνει: 

 Τθν τοποκζτθςθ και ςφςφιξθ τθσ αντλίασ ςτθν βάςθ ζδραςισ τθσ. 

 Τθν αγκφρωςθ τθσ βάςθσ ζδραςθσ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ ςτθν βάςθ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 

 Τθν ςφνδεςθ τθσ αντλίασ με τον αγωγό αναρρόφθςθσ 

 Τθν τοποκζτθςθ του φίλτρου αναρρόφθςθσ ςτον αντίςτοιχο αγωγό 

 Τθν ςφνδεςθ τθσ αντλίασ με τον κινθτιρα μζςω του προβλεπόμενου διαρετοφ ελαςτικοφ ςυνδζςμου (κόπλερ) 

και τθν τοποκζτθςθ του προςτατευτικοφ καλφμματόσ του. 

 Τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των προβλεπόμενων οργάνων ελζγχου και ζνδειξθσ. 

Θ τοποκζτθςθ τθσ αντλίασ κα επιτρζπει τον ευχερι επί τόπου επικεϊρθςθ και ςυναρμολόγθςθ – αποςυναρμολόγθςθ 

των διαφόρων μερϊν τθσ. 

Ζλεγχοι 

Οι ζλεγχοι που γίνονται για να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των ενςωματοφμενων υλικϊν διακρίνονται ςε: 

1) Ζλεγχο πιςτοποιθτικϊν: ζλεγχοσ φακζλου εντφπων, τεχνικϊν εγχειριδίων και πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ του 

καταςκευαςτικοφ οίκου. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ανεπαρκοφσ, ςφμφωνα με τθν παροφςα, αρικμοφ εντφπων 

ι πιςτοποιθτικϊν κα δοκοφν εντολζσ ςυμπλιρωςθσ. Θ διαπίςτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ οποιουδιποτε υλικοφ ι 

διάταξθσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Ρροδιαγραφισ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ ι τθν αντικατάςταςι τουσ. 

2) Ζλεγχοσ των διατάξεων / ςυςτθμάτων ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο «Απαιτιςεισ» 

3) Ζλεγχοσ ευκυγράμμιςθσ (αξονικά και ακτινικά) των αξόνων αντλίασ – κινθτιρα 

4) Ζλεγχοσ των εγγυιςεων καλισ λειτουργίασ. Υποχρεωτικι θ άνευ όρων 2ετι εγγφθςθ. 

5) Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ. Δοκιμι 8ωρισ ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςτθν οποία ελζγχονται θ τυχόν εμφάνιςθ 

αδικαιολόγθτων υπερπιζςεων, ταλαντϊςεων ι κορφβων και οι ενδείξεισ των οργάνων ελζγχου. 

6) Ζλεγχοσ φκορϊν. Ελζγχονται ιδιαίτερα οι φκορζσ ςτα ζδρανα, τθν πτερωτι, τον άξονα και τον ελαςτικό 

ςφνδεςμο κινθτιρα – αντλίασ. Τα τμιματα των διατάξεων/μθχανιςμϊν που ζχουν υποςτεί φκορά, 
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αντικακίςτανται άμεςα. Υποχρεωτικά προςκομίηονται τα απαραίτθτα για τισ οριςτικζσ δοκιμζσ όργανα, 

εξαρτιματα, μθχανικά μζςα, υλικά και εφόδια. 

7) Ζλεγχοσ των αναφορϊν για τισ παρουςιαςκείςεσ δυςλειτουργίεσ ςτο αντλθτικό ςυγκρότθμα και ςτο ςφςτθμα 

αυτοματιςμοφ κα ελζγχου, και προςδιοριςμόσ, βάςει ατϊν πικανϊν τεχνικϊν ελλείψεων ι κακϊν ρυκμίςεων.  

Οι  αντλίεσ και οι κινθτιρεσ κα παραδοκοφν με τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά και τθν καμπφλθ λειτουργίασ των 

αντλιϊν. 

ε περίπτωςθ που δεν ικανοποιοφνται τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά του αντλθτικων ςυςτθμάτων, όπωσ αυτά 

κακορίηονται ςτισ υποβλθκείςεσ τεχνικζσ οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου, ι διαπιςτωκοφν 

καταςκευαςτικά ελαττϊματα, θ Τπθρεςία κα απαιτιςει τθν αφαίρεςθ, επανατοποκζτθςθ ι αντικατάςταςθ υλικϊν 

και διατάξεων / μθχανιςμϊν ι μζρουσ αυτϊν. 

 
3 . ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Με τθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να υποβάλλουν: 

1. Τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ, ςτο οποίο κα δίδεται ςαφισ περιγραφι για το προςφερόμενο είδοσ, εικονογραφθμζνα 

ζντυπα τεχνικϊν ςτοιχείων του οίκου καταςκευισ και ρθτι αναλυτικι διλωςθ για τθ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ ςε ςχζςθ 

με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. Πποια προςφορά δεν ςυνοδεφεται από το τεφχοσ αυτό ι 

υπάρχουν ς' αυτό αςαφείσ ι ελλιπείσ τεχνικζσ περιγραφζσ, μπορεί να απορριφκεί ανάλογα με τισ ελλείψεισ ι αςάφειεσ. 

2. Ριςτοποιθτικό ISO 9001 ςε ιςχφ του εργοςταςίου καταςκευισ των αντλιϊν 

3. Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ λειτουργίασ των αντλιϊν, δθλαδι καμπφλεσ μεταβολισ του μανομετρικοφ φψουσ, του 

βακμοφ απόδοςθσ ςυναρτιςει τθσ παροχισ. Στισ καμπφλεσ αυτζσ κα ςθμειωκεί ιδιαίτερα το ςθμείο ονομαςτικισ 

λειτουργίασ. Οι χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ κα εκτυπϊνονται από το ιςχφον λογιςμικό πρόγραμμα επιλογισ αντλιϊν κάκε 

εταιρείασ που διακζτουν για τουσ πελάτεσ τουσ. Οι αποδόςεισ των αντλιϊν κα πιςτοποιοφνται ςφμφωνα με το ISO 9906. 

4. Σθμειϊνεται ότι θ αντλία και ο κινθτιρασ πρζπει να είναι του ίδιου εργοςταςίου που να είναι αναγνωριςμζνοσ 

καταςκευαςτικόσ οίκοσ αντλιϊν με ζδρα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε αντλιοςτάςια 

αυτοφ του είδουσ και μεγζκουσ. 

5. Κατάλογο παραδόςεων παρόμοιων υλικϊν το χρονικό διάςτθμα των 3 (τριϊν) τελευταίων ετϊν. 

6. Υπεφκυνθ διλωςθ για το χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (κατ' ελάχιςτον δφο ( 2 ) ζτθ). 

 

 

   

 
 
 
 

Φιλιππιάδα,05/07/2017 

Ο Συντάξασ 
 
 
 

Χριςτοσ Μιτςθσ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Ο πρ/νοσ Τμ. Τεχνικϊν Ζργων 

 
 
 

Ακρίβθσ Κων/νοσ 
Μθχανικόσ Ορυκτϊν Ρόρων  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν 
κζςθ Πριάλα Σ.Κ. 
Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ 
φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. 
Θεςπρωτικοφ 

Α.Μ. 66/2017 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.064,76 

 

 

 ΡΟΜΕΤΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
 
Α.Τ. 1. Υποβρφχιο αντλθτικό ςυγκρότθμα 200hp, Q= 150m3/h, H=200 m 
Τεμάχιο 1  
Α.Τ. 2. Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ, Ονομαςτικισ πίεςθσ 50 atm, Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 
Τεμάχιο 1 
Α.Τ.3. Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ, Ονομαςτικισ πίεςθσ 50 atm, Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 100 mm 
Τεμάχιο 1 
Α.Τ. 4. Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ με ομαλό κλείςιμο, Ονομαςτικισ πίεςθσ Ν 16 atm ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 
Τεμάχιο 1 
Α.Τ. 5. Στεγανόσ θλεκτρικόσ πίνακασ SOFT STARTER 200 HP 
Τεμάχιο 1 
Α.Τ. 6. Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ χαλφβδινεσ 
Φλάντηα τόρνου DN Φ160/ 300Lbs= 4 τεμ χ19,00kgr = 76,00 kgr 
Φλάντηα τόρνου DN F100/ 300Lbs = 2 τεμχ11,30 kgr = 22,60 kgr 
Σφνολο 76,00 + 22,60 = 98,60 Kgr 
A.T. 7. Χαλυβδοςωλινεσ άνευ ραφισ. 
Χαλυβδοςωλινασ 6’’ άνευ ραφισ  

25μμΧ28,60 kgr= 706,50 kgr 

Χαλυβδοςωλινασ 5’’ άνευ ραφισ  

24mmX21,77kgr=522,48 kgr 

Σφνολο Β = 706,50 kgr + 522,48 kgr = 1228,98 kgr 
Α.Τ. 8. Καμπφλεσ, ςυςτολζσ και ςυναρμογζσ χαλυβδοςωλινων 
Β= 110,00 kgr (Συςτολι μαςτόσ 5’’Χ6’’, Καμπφλθ 5’’, Φλάντηα ςτιριξθσ 5’’Χ10’’) 
Α.Τ. 9 Θλεκτρικό καλϊδιο 1Χ95ΜΜ 
L= 80,00 μμ 
Α.Τ. 10 Κλαπζ με φλαντηωτά άκρα από χυτοχάλυβα, ονομαςτικισ πίεςθσ 50 atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 
Τεμάχιο 1 
 
 
  

Φιλιππιάδα 05/07/2017 
Ο υντάξασ 

 
 

Χριςτοσ Μιτςθσ 
 Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΣΕ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. 
Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν 
κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ 

Α.Μ. 66/2017 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.064,76 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α Είδοσ Εργαςιϊν 
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1 
Υποβρφχιο αντλθτικό ςυγκρότθμα 200hp 

Α.Σ.1 τεμ. 13000,00 1,00 13.000,00 

2 

Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με τθν 
προμικεια, μεταφορά επί τόπου και πλιρθ 
εγκατάςταςθΟνομαςτικισ πίεςθσ 50 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 

Α.Σ.2 τεμ. 1450,00 1,00 1.450,00 

3 

Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με τθν 
προμικεια, μεταφορά επί τόπου και πλιρθ 
εγκατάςταςθΟνομαςτικισ πίεςθσ 50 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 100 mm 

Α.Σ.3 τεμ. 1050,00 1,00 1.050,00 

4 
Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ με ομαλό κλείςιμο 
Ονομαςτικισ πίεςθσ Ν 16 atm ονομαςτικισ 
διαμζτρου DN 150 mm 

Α.Σ.4 τεμ. 800,00 1,00 800,00 

5 Στεγανόσ θλεκτρικόσ πίνακασ SOFT STARTER. Α.Τ.5 τεμ. 6.000,00 1,00 6.000,00 

6 Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ χαλφβδινεσ  Α.Τ.6 kgr 4,80 98,60 473,28 

7  Χαλυβδοςωλινεσ άνευ ραφισ Α.Τ.7 kgr 2,60 1.228,98 3.195,35 

8 
Καμπφλεσ, ςυςτολζσ και ςυναρμογζσ 
χαλυβδοςωλινων 

Α.Τ.8 kgr 4,54 110,00 499,40 

9 Θλεκτρικό καλϊδιο 1Χ95ΜΜ Α.Τ.9 ΜΜ 10,50 80,00 840,00 

10 

Κλαπζ με φλαντηωτά άκρα  από χυτοχάλυβα  με 
τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου και πλιρθ 
εγκατάςταςθΟνομαςτικισ πίεςθσ 50 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 

Α.Τ.10 τεμ. 970,00 1,00 970,00 

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 28.278,03 

Φ.Π.Α. 24 % 6.786,73 

ΤΝΟΛΟ 35.064,76 
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Φιλιππιάδα,05/07/2017 

Ο Συντάξασ 
 
 
 

Χριςτοσ Μιτςθσ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Ο πρ/νοσ Τμ. Τεχνικϊν Ζργων 

 
 
 

Ακρίβθσ Κων/νοσ 
Μθχανικόσ Ορυκτϊν Ρόρων  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν 
κζςθ Πριάλα Σ.Κ. 
Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ 
φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. 
Θεςπρωτικοφ 

Α.Μ. 66/2017 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.064,76 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
 
 

Α.Τ. 1. Υποβρφχιο αντλθτικό ςυγκρότθμα 200hp 
             
 
Υποβρφχιο αντλθτικό ςυγκρότθμα, με υποβρφχιο υδρόψυκτο θλεκτροκινθτιρα, τάςεωσ λειτουργίασ 380 V/Δ με ελαχίςτθ 
ανοχι + 5 %, 50 Hz, 2.900 R.P.M.  
Στθν τιμι περιλαμβάνονται το αντλθτικό ςυγκρότθμα αποτελοφμενο από τθν αντλία, τον υποβρφχιο θλεκτροκινθτιρα, το 
κόμπλερ ηεφξεωσ, το φίλτρο, τθν ποδοβαλβίδα, κακϊσ και κάκε υλικό και μικροχλικό απαραίτθτο για τθν καλι λειτουργία 
του ςυγκροτιματοσ κακϊσ και θ εργαςία για τθν τοποκζτθςι τθσ.  
(1 τεμάχιο)  
 
α. Υποβρφχιο αντλθτικό ςυγκρότθμα με ςτοιχεία, Q = 150 m3/h, H = 200 m, N = 200 PS  
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνου υποβρφχιου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ 

 
ΕΥΩ     Ολογράφωσ:    Δζκα τρείσ χιλιάδεσ 
           Αρικμθτικϊσ:    13.000,00 

 
A.T.2  Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου και πλιρθ εγκατάςταςθ 
 
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ ςτθν ςωλθνογραμμι ςυρταρωτισ δικλίδασ με κζλυφοσ από χυτοςίδθρο, 
ςφμφωνα. Ρεριλαμβάνονται οι γαλβανιςμζνοι κοχλίεσ ςτερζωςθσ, τα παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ και θ δοκιμι λειτουργίασ. 
  
Οι προςκομιηόμενεσ επί τόπου δικλίδεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό εργαςτθρίου δοκιμϊν. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ δικλίδασ. 
 
α. Ονομαςτικισ πίεςθσ 50 atm 
    Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 
  

ΕΥΩ     Ολογράφωσ:    Χίλια τετρακόςια πενιντα  
           Αρικμθτικϊσ:    1.450,00 

 
 A.T.3  Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου και πλιρθ εγκατάςταςθ 
 
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ ςτθν ςωλθνογραμμι ςυρταρωτισ δικλίδασ με κζλυφοσ από χυτοςίδθρο. 
Ρεριλαμβάνονται οι γαλβανιςμζνοι κοχλίεσ ςτερζωςθσ, τα παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ και θ δοκιμι λειτουργίασ. 
  
Οι προςκομιηόμενεσ επί τόπου δικλίδεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό εργαςτθρίου δοκιμϊν. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ δικλίδασ. 
 
   Ονομαςτικισ πίεςθσ 50 ατμ 
   Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 100 mm 
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ΕΥΩ     Ολογράφωσ:    Χίλια πενιντα  
           Αρικμθτικϊσ:    1.050,00 

 
Α.Σ. 4 Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ με ομαλό κλείςιμο  
 
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ ςτθν ςωλθνογραμμι βαλβίδασ αντεπιςτροφισ με ομαλό κλείςιμο.  
 
Ρεριλαμβάνονται, τα πάςθσ φφςεωσ εξαρτιματα τθσ βαλβίδασ, οι γαλβανιςμζνοι κοχλίεσ ςτερζωςθσ, τα παρεμβφςματα 
ςτεγάνωςθσ και θ δοκιμι λειτουργίασ. 
 
Οι προςκομιηόμενεσ επί τόπου βαλβίδεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό εργαςτθρίου δοκιμϊν. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ βαλβίδασ. 
 
 Ονομαςτικισ πίεςθσ Ν 16 atm 

ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 
 
ΕΥΩ     Ολογράφωσ:    Οκτακόςια 

          Αρικμθτικϊσ:  800,00 

 
A.T.5.  Στεγανόσ θλεκτρικόσ πίνακασ SOFT STARTER. 
          
Θ θλεκτρικι προςταςία του πίνακα κα είναι Ι 55.  
Θα υπάρχουν δφο πόρτεσ ςτθν εμπρόσ πλευρά του πίνακα.  
Σε αμφότερεσ τισ πόρτεσ κα τοποκετθκοφν κλειδαριζσ αςφαλείασ με χεροφλι.  
Πλα τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριςτιρια του πίνακα κα είναι τοποκετθμζνα ςτθν εμπρόσ πλευρά τθσ ςτακερισ πόρτασ.  
Πλα τα όργανα κα είναι κατάλλθλα για τοποκζτθςθ μζςα ςε πίνακα και όςα από αυτά χρειάηονται χειριςμό, αυτόσ κα 
γίνεται εξωτερικά, από τθν εμπρόσ πλευρά του πίνακα.  
Τα όργανα προςταςίασ κάκε θλεκτρικισ γραμμισ κα εξαςφαλίηουν επιλεκτικι προςταςία.  
Κάτω από κάκε διακόπτθ ι ενδεικτικι λυχνία κα υπάρχει μία πινακίδα που κα γράφει με κεφαλαία γράμματα ςε ελλθνικι 
γλϊςςα τθν γραμμι ι τον προοριςμό του οργάνου.  
Ο πίνακασ κα παραδοκεί τελείωσ ςυναρμολογθμζνοσ, με όλα τα όργανα και τισ ςυρματϊςεισ, κακϊσ και κάκε άλλο 
απαραίτθτο εξάρτθμα αναγκαίο για τθν ομαλι λειτουργία του.  
Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα καταςκευαςκεί από λαμαρίνα DCP πάχουσ 1,5 mm και κα είναι για θλεκτροκινθτιρα αναλόγου 
ιςχφοσ.  
Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα είναι πλιρθσ και κα περιζχει όλα τα υλικά ςτο μζγεκοσ που απαιτείται. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά κα πρζπει να τοποκετθκοφν τουλάχιςτον τα παρακάτω υλικά :  
Ομαλόσ εκινθτισ (soft starter), Διακόπτθσ επιλογισ χειροκίνθτθσ/ αυτόματθσ λειτουργίασ, Ενδεικτικζσ λυχνίεσ βλαβϊν 
λειτουργίασ, Γενικόσ διακόπτθσ και αςφάλειεσ, αςφάλειεσ βοθκθτικϊν κυκλωμάτων, Βοθκθτικό κφκλωμα χαμθλισ τάςθσ 
24V για αυτοματιςμοφσ, Θερμικι προςταςία, προςταςία από υπερζνταςθ (ρυκμιηόμενθ), Επιτθρθτισ τάςθσ και ςτάκμθσ, 
ελζ ιςχφοσ, αμπερόμετρο, βολτόμετρο, Κλζμεσ ςφνδεςθσ βοθκθτικϊν κυκλωμάτων και κυκλωμάτων ιςχφοσ, Εντολι από 
φλοτζρ, πρεςςοςτάτθ, θλεκτρόδιο. Πλα τα ανωτζρω υλικά κεωροφνται, ωσ ζνα τεμάχιο και ςτθν τιμι περιλαμβάνεται και θ 
εργαςία για τθν τοποκζτθςθ του πίνακα ςτο αντλιοςτάςιο. (1 τεμάχιο)  
 
α. Θλεκτρικόσ πίνακασ 400V ± 10%, 200HP 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνου θλεκτρικοφ πίνακα 

ΕΥΩ     Ολογράφωσ:    Ζξι χιλιάδεσ  
           Αρικμθτικϊσ:    6.000,00 

 
Α.Σ. 6 Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ χαλφβδινεσ  
 
Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ χαλφβδινεσ, ανεξαρτιτωσ διαμζτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό κατθγορίασ P250GH, με τουσ 
γαλβανιςμζνουσ κοχλίεσ ςτερζωςθσ και τα παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ, πλιρωσ ςυνδεδεμζνεσ ςτθν ςωλθνογραμμι (υλικά 
επί τόπου του ζργου, αναλϊςιμα και εργαςία). 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 
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ΕΥΩ Ολογράφωσ:   ΤΕΣΣΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 
 Αρικμθτικϊσ:  4,80  
 
Α.Τ. 7 χαλυβδοςωλινεσ άνευ ραφισ. 

  
Χαλυβδοςωλινεσ  άνευ ραφισ, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, με ςιμανςθ CE, από χάλυβα κατθγορίασ L235. 
 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ, θ τοποκζτθςθ και 
ςυγκόλλθςθ των ςωλινων, θ αποκατάςταςθ τθσ μόνωςθσ ςτισ κζςεισ ςυγκόλλθςθσ και θ εκτζλεςθ των απαιτουμζνων 
ελζγχων ςτεγανότθτοσ. 

 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg)    
 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Δφο και εξιντα   

                                                Αρικμθτικϊσ: 2,60  
 
Α.Τ. 8 Καμπφλεσ, ςυςτολζσ και ςυναρμογζσ χαλυβδοςωλινων  

 
 
Καμπφλεσ, ςυςτολζσ και ςυναρμογζσ χαλυβδοςωλινων, από τεμάχια χαλυβδοςωλινων άνευ ραφισ, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, 
από χάλυβα κατθγορίασ L235, του ιδίου τφπου που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των ευκυγράμμων τμθμάτων του 
δικτφου, με τθν προμικεια των χαλυβδοςωλινων, τθν μεταφορά επί τόπου, τθν κοπι τεμαχίων και τομζων για τθν 
διαμόργωςθ των ειδικϊν τεμαχίων, τθν ςυγκόλλθςθ και αποκατάςταςθ τθσ μόνωςθσ ςτισ κζςεισ ςυγκολλιςεων και τον 
καταβιβαςμό ςτό όρυγμα για τθν ςφνδεςθ με το ιδθ καταςκευαςκζν τμιμα του δικτφου.  

 
Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg)    
 

ΕΥΩ       Ολογράφωσ: Τζςςερα και πενιντα τζςςερα   

                                          Αρικμθτικϊσ: 4,54  
 
Α.Τ.9 ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΡΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘΣ ΤΑΣΘΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΘ ΜΑΝΔΥΑ ΑΡΟ PVC 
Καλϊδιο ΝΥΥ 1Χ95μμ2 
 
Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ (ςε ςωλινα, ςε κανάλι, ςε εςχάρα, ςε οχετό, ςε φορζα, ςε μονωτιρεσ, 
μζςα ςτο ζδαφοσ, κλπ.) καλωδίου με χάλκινουσ αγωγοφσ και μόνωςθ από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαςτικισ τάςθσ 
600 / 1000 V τφπου E1VV-U (μονόκλωνοσ αγωγόσ), E1VV-R (πολφκλωνοσ αγωγόσ), E1VV-S (πολφκλωνοσ αγωγόσ κυκλικοφ 
τομζα), περιλαμβανομζνων των υλικϊν ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά ςτθρίγματα, ακροδζκτεσ, μοφφεσ, 
καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ.) κακϊσ και των μετριςεων και ελζγχων. 
 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) καλωδίου   
 
Διατομισ 1 x 95 mm²  

 
ΕΥΩ Ολογράφωσ: Δζκα και πενιντα 

                                                             Αρικμθτικά: 10,50 
 
Α.Τ. 10 Κλαπζ με φλαντηωτά άκρα από χυτοχάλυβα 
 
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ ςτθν ςωλθνογραμμι κλαπζ με φλαντηωτά άκρα από χυτοχάλυβα. 
Ρεριλαμβάνονται οι γαλβανιςμζνοι κοχλίεσ ςτερζωςθσ, τα παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ και θ δοκιμι λειτουργίασ. 
  
Οι προςκομιηόμενεσ επί τόπου δικλίδεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό εργαςτθρίου δοκιμϊν. 
 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςτο δίκτυο κλαπζ. 
 
α. Ονομαςτικισ πίεςθσ 50 atm 
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    Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 
 

ΕΥΩ     Ολογράφωσ:    Οκτακόςια 

          Αρικμθτικϊσ:  800,00 

    

 
 
 
 

Φιλιππιάδα,05/07/2017 

 

Ο Συντάξασ 
 
 
 

Χριςτοσ Μιτςθσ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Ο πρ/νοσ Τμ. Τεχνικϊν Ζργων 

 
 
 

 Ακρίβθσ Κων/νοσ 

 
Μθχανικόσ Ορυκτϊν Ρόρων  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ 
Πριάλα Σ.Κ. Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και 
ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. 
Θεςπρωτικοφ 

Α.Μ. 66/2017 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.064,76 

 

ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άρκρο 1ο : Αντικείμενο ςυγγραφισ 

Με τθν παροφςα προβλζπεται θ ανάκεςθ τθσ «Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. 

Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ». 

 
Άρκρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

1. Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Ν.1069/80 (ΦΕΚ - 191  Α'): Ρερί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ. 

Άρκρο 3ο : υμβατικά ςτοιχεία 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ 

αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν κάτωκι ςειρά ιςχφοσ: 

1. Το ςυμφωνθτικό. 

2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 

3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι του Διμου 

Ηθροφ 

4. Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του αναδόχου  

Άρκρο 4ο : Εγγυιςεισ 

Θ Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, 

κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, απευκφνεται δε προσ τον Διμο Ηθροφ. 

 
Άρκρο 5ο : Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ - Σόποσ - Χρόνοσ παράδοςθσ 

Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Τα υπό προμικεια υλικά κα παραδοκοφν κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ και μζχρι τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, από το Διμο 

Ηθροφ αποκλειςτικά με ζξοδα του προμθκευτι ςτο τόπο τοποκζτθςισ τουσ που είναι θ Γεϊτρθςθ ςτθ κζςθ Ρριάλα. 

Άρκρο 6ο : υμφωνία υλικϊν με τισ προδιαγραφζσ 

Ο προμθκευτισ κα εγγυθκεί με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα υλικά που κα προμθκεφςει κα ανταποκρίνονται 

πλιρωσ προσ τουσ όρουσ των προδιαγραφϊν τθσ προςφοράσ και ότι κα είναι ςτο ςφνολό τουσ από υλικά άριςτθσ 

ποιότθτασ και καταςκευισ, απαλλαγμζνα από οποιοδιποτε κρυμμζνο ελάττωμα που αφορά είτε ςχεδίαςθ, είτε υλικά 

καταςκευισ αυτϊν, είτε ςτθν εργαςία καταςκευισ και ότι αυτά κα ανταποκρίνονται από κάκε άποψθ για τθν χριςθ και 

λειτουργία για τθν οποία προορίηονται. 
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Κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ που δθλϊνεται ςτθν προςφορά (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ», παρ.3 «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» περ.6), ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί με δικζσ 

του δαπάνεσ ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ κάκε υλικοφ που κα παρουςιάηει βλάβθ ι φκορά λόγω κακισ ποιότθτασ ι κακισ 

ςυναρμολόγθςθσ κακϊσ και τθν επιςκευι κάκε βλάβθσ γενικά του υλικοφ που οφείλεται ςε όμοιεσ αιτίεσ. 

Άρκρο 7ο: Φόροι, Σζλθ, Κρατιςεισ 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ, βάςει των κείμενων διατάξεων, φόρουσ, τζλθ, κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά 

τθν θμζρα τθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο Ηθροφ. 

 

 

   

 
 
 
 

Φιλιππιάδα,05/07/2017 

Ο Συντάξασ 
 
 
 

Χριςτοσ Μιτςθσ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΤΕ 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Ο πρ/νοσ Τμ. Τεχνικϊν Ζργων 

 
 
 

Ακρίβθσ Κων/νοσ 
Μθχανικόσ Ορυκτϊν Ρόρων  

 
 

 

.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΘΜΟΣ ΗΘΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: Προμικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. 
Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν 
κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ 

Α.Μ. 66/2017 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.064,76 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α Είδοσ Εργαςιϊν 

Κ
ω

δ
ικ

ό
σ 

Ά
ρ

κ
ρ

ο
υ

 

Μ
ο

νά
δ

α
 Μ

ζτ
ρ

θ
ς

θ
σ 

Σι
μ

ι
 

Π
ο

ς
ό

τθ
τε

σ 

Δ
α

π
ά

νθ
 

1 
Υποβρφχιο αντλθτικό ςυγκρότθμα 200hp 

Α.Σ.1 τεμ. 
 

1,00 
 

2 

Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με τθν 
προμικεια, μεταφορά επί τόπου και πλιρθ 
εγκατάςταςθΟνομαςτικισ πίεςθσ 50 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 

Α.Σ.2 τεμ. 
 

1,00 
 

3 

Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με τθν 
προμικεια, μεταφορά επί τόπου και πλιρθ 
εγκατάςταςθΟνομαςτικισ πίεςθσ 50 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 100 mm 

Α.Σ.3 τεμ. 
 

1,00 
 

4 
Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ με ομαλό κλείςιμο 
Ονομαςτικισ πίεςθσ Ν 16 atm ονομαςτικισ 
διαμζτρου DN 150 mm 

Α.Σ.4 τεμ. 
 

1,00 
 

5 Στεγανόσ θλεκτρικόσ πίνακασ SOFT STARTER. Α.Τ.5 τεμ. 
 

1,00 
 

6 Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ χαλφβδινεσ  Α.Τ.6 kgr 
 

98,60 
 

7  Χαλυβδοςωλινεσ άνευ ραφισ Α.Τ.7 kgr 
 

1.228,98 
 

8 
Καμπφλεσ, ςυςτολζσ και ςυναρμογζσ 
χαλυβδοςωλινων 

Α.Τ.8 kgr 
 

110,00 
 

9 Θλεκτρικό καλϊδιο 1Χ95ΜΜ Α.Τ.9 ΜΜ 
 

80,00 
 

10 

Κλαπζ με φλαντηωτά άκρα  από χυτοχάλυβα  με 
τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου και πλιρθ 
εγκατάςταςθΟνομαςτικισ πίεςθσ 50 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 

Α.Τ.10 τεμ. 
 

1,00 
 

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

Φ.Π.Α. 24 % 
 

ΤΝΟΛΟ 
 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ:                                                       ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΑ…./…../2017 
                                                                                                                   Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
1
 και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ του ανακζτοντα φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: Διμοσ Ηθροφ 

- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 6102 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Πλατεία Γεννθματά / Φιλιππιάδα / 48200 

- Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ: *κ. Χριςτο Μιτςθ] 

- Σθλζφωνο: 2683360617 

- Θλ. ταχυδρομείο: akrik@1535.syzefxis.gov.gr  
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) : www.dimoszirou.gr  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- «Ρρομικεια – τοποκζτθςθ αντλίασ  ςτθν κζςθ Ρριάλα Τ.Κ. ιηοβουνίου-αποκατάςταςθ και 

ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ» CPV: 42122000-0 «Αντλίεσ» 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *ΑΔΑΜ: .................... ] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε: Ρρομικεια 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : - 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: Αρικμόσ Πρωτ. 

Διακιρυξθσ: …………….. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

 

 

mailto:akrik@1535.syzefxis.gov.gr
http://www.dimoszirou.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

τοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΥΜ στη χώρα εγκατά

στασης του οικονομικού φορέα, αναφέρ

ετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, ε

φόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Σηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικ

τυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ α

ποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικον

ομικός φορέας είναι προστατευόμενο ερ

γαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή π

ροβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμεν

ης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστ

ό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειον

εκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποι

α κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων 

με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομέ

νων ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλο

γο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φ

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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ορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητι

κό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ

)επιλογής); 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της π

αρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρ

όντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωσ

η συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρο

ς VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγ

ου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πι

στοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφ

έρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποί

α βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση 

και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληρ

οφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότ

ητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝ

Ο εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική δι

ακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέσ

η να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φό

ρων ή να παράσχει πληροφορίες που θ

α δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσ

α αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λ

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέ

ας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφορά

ς των εγγράφων):[……][……][……][……

] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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άβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθν

ική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κρ

άτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη δι

αδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΣΕΤΔ από τους άλλους εμ

πλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικ

εφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα κα

θήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικο

ύς φορείς που συμμετέχουν από κοινού 

στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβ

ασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμ

ετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Σμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματο

ς  ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονο

μικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προ

σφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώ

πων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για 

τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τ

ον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Σηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχε

ία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορ

φές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτού

νται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Τπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αν

αθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβαση

ς σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτει

νόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα 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 πληροφοριϊν 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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

το άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητ

εςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομ

οκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδ

ίκες: 

Απάντηση: 

Τπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφ

αση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο εί

ναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ε

λέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγου

ς που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 

1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 

έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθ

είας περίοδος αποκλεισμού που εξακολ

ουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθ

υνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβ

ή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:  
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α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφ

ασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημ

εία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λ

όγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

[ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικα

στική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [

……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθ

υνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβ

ή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

ε περίπτωση καταδικαστικής απόφαση

ς, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλ

εισμού («αστοκάθαρση»)
xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθ

ηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσ

ει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινω

νικής ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη 

χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημ

ένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Φώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρ

όκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υπ

οχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφα

σης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη κα

ι δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 

ή έκδοσης απόφασης 

- ε περίπτωση καταδικαστικής απόφασ

ης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, 

τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσ

ει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντ

ας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικ

ής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβ

ανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλ

ευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υ

παγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους ;xxi 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ ΚΟΙΝΩ

ΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθο

ύν λεπτομερείς πληρο

φορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθ

ούν λεπτομερείς πλη

ροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά τ (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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ην καταβολή των φόρων ή εισφορών κοι

νωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονι

κά, αναφέρετε: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων): xxii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματι

κό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγ

γυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επ

αγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει το

υ, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τ

ομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού κ

αι εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπισ

τία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγ

ου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποι

αδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις

xxiv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαρι

στή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικ

ού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηρι

οτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμ

ου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποί

ους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δ

ύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβαν

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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όμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τ

η συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής τ

ου λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περι

στάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβα

ρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλ

ηροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικός φορέας συμφ

ωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλ

ηροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λό

γω της συμμετοχής του στη διαδικασία α

νάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλ

ηροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή επιχείρ

ηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές σ

την αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντ

[] Ναι [] Όχι 
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α φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύν

αψης της σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλ

ηροφορίες: 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβ

αρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

xxix κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτη

σης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσια

ς σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σ

ύμβασης παραχώρησης που είχε ως απ

οτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της π

ροηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις 

ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλ

ηροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβ

αιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδ

ών δηλώσεων κατά την παροχή των πλ

ηροφοριών που απαιτούνται για την εξα

κρίβωση της απουσίας των λόγων αποκ

λεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων ε

πιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες α

υτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθ

υστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτο

ύνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτ

οντα φορέα  

[] Ναι [] Όχι 
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης απο

φάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του α

ναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστε

υτικές πληροφορίες που ενδέχεται να το

υ αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ α

μελείας παραπλανητικές πληροφορίες π

ου ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλει

σμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών π

ου συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθ

ρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxx: 

Απάντηση: 

υντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογή

ς της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρο

υς), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέ

τουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έ

γγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συ

μπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήπ

οτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κρ

ιτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επι

λογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογή

ς έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώ

α που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέ

λος εγκατάστασήςxxxi; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι

κά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφ

ων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Φρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικό

ς φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για ν

α έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπ

ηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικ

ά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλ

ώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοση

ς, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτή

ρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέ

α στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέ

ρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρ

κεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασι

ών του οικονομικού φορέα για τον αριθμ

ό οικονομικών ετών που απαιτούνται στ

η σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τ

ου οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετ

ών που απαιτούνται στη σχετική διακήρ

υξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τ

ης σύμβασης είναι ο εξής xxxii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]ν

όμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]ν

όμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]ν

όμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασι

ών του οικονομικού φορέα στον επιχειρ

ηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σ

ύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγ

ραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικο

νομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξ

ής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τ

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 
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ου οικονομικού φορέα στον τομέα και γι

α τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής

xxxiii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε: 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) ε περίπτωση που οι πληροφορίες σ

χετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ε

ιδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε τη

ν ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέ

ας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές α

ναλογίεςxxxiv που ορίζονται στη σχετική δ

ιακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγρ

αφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέ

ας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλ

ογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxv -και η α

ντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Σο ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστ

ική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων τ

ου οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποί

[……..........] 
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ες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στ

η σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομ

ικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχετα

ι να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκ

ήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης δια

τίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

ΑΔΑ: Ψ74ΑΩΡ0-48Ρ





60 

 

Γ: Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογή

ς έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στη

ν πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έρ

γων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφορά

ςxxxvi, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσ

ει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά τ

ην καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιο

ρίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρ

όσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμ

ηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσι

ών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφορά

ςxxxvii, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί 

στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει προσδιορισ

τεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότ

ερες υπηρεσίες του είδους που έχει προ

σδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγο

υ αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες κ

αι τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικ

ούςxxxviii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιο

ρίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρ

όσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρη

σιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσ

ωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσί

εςxxxix, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλ

εγχο της ποιότητας: 

την περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

ΑΔΑ: Ψ74ΑΩΡ0-48Ρ





61 

 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπ

ηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τ

ον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμ

βάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφά

λιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης κ

αι έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθ

α:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να ε

φαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχε

ίρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανί

χνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβαση

ς: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες πο

υ θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να αν

ταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκο

πό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη δι

ενέργεια ελέγχωνxl όσον αφορά το παρα

γωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητε

ς του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρί

νεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελ

έτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθ

ώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλ

εγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επα

γγελματικών προσόντων διατίθενται από

: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορί

ζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρ

υξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 
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β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να ε

φαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλο

ντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

8) Σο μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυ

ναμικό του οικονομικού φορέα και ο αρι

θμός των διευθυντικών στελεχών του κα

τά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό πρ

οσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διά

θεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκ

αταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για τη

ν εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ν

α αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργ

ολαβίαςxli το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσ

οστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειώ

ν : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα α

παιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτ

ογραφίες των προϊόντων που θα προμη

θεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνο

δεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητα

ς· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τ

α απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητ

ας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων): [……][……][……] 
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12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειώ

ν: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκ

ομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά πο

υ έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνω

ρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαι

ώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχ

νικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τ

α οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σ

ύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξ

η; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφ

έρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορ

ούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: υστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα δι

ασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί α

πό την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό

σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

υστήματα διασφάλισης ποιότητας και π

ρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 

να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχου

ν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμού

ς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορ

έας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπ

εριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκ

ρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπο

ρούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 

να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχου

ν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμού

ς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορ

έας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκ

ρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπο

ρούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε

κτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφί

ων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα α

ρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρ

ια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υπο

ψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον δι

άλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις ό

σον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, ε

φόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετικ

ή διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρί

σεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται ν

α εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 

αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλου

θο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητι

κά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγρά

φων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν 

ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτο

ύμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποι

ητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στο

ιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxlii, αναφέ

ρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliii 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τ

ων εγγράφων): [……][……][……]xliv 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμ

φωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση τ

ων συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος κα

ι χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδει

κτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlv, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δ

ικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κ

ράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlvi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έ

γγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότ

ητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τι

ς οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] τ

ου παρόντος Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [π

ροσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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1.Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

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

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

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

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

ευρϊ. 

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

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

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

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

ατόμων. 

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

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

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

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

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

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

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

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

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

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

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 

54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςη και εφαρμογή 

τησ φμβαςησ ποινικοφ δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόςθετου ςϋ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  

προςθήκη καθόςον ςτο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται η κείμενη νομοθεςία). 

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

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςη τησ φµβαςησ ςχετικά µε την προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτήτων και των ςυναφϊν µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

απόφαςθσ-πλαίςιο. 

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

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 
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για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 

309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταςτολή τησ 

νομιμοποίηςησ εςόδων από εγκληματικζσ δραςτηριότητεσ και τησ χρηματοδότηςησ τησ τρομοκρατίασ και 

άλλεσ διατάξεισ”. 

13. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 

(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολζμηςη τησ εμπορίασ ανθρϊπων και προςταςία των θυμάτων αυτήσ και 

άλλεσ διατάξεισ.". 

14.Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 73 ) 

15.Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

16. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

17.Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18.Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19.Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

20.Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 

οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

21. Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 

διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

22.Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

23.Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

24. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

25.Άρκρο 73 παρ. 5. 
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26. Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

27.Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

28. Ρρβλ άρκρο 48. 

29.Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

30.Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

31. Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

32.  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

33.  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

34. Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

35. Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

36. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

37. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

38. Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

39. Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται 

ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

40. Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

41.Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

42. Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

43.Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

44. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

45.Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

46. Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακή 

διεφθυνςη, αρχή ή φορζα ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τη 
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δυνατότητα ςτην αναθζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία 

αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για την εν λόγω πρόςβαςη.  
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