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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Δήμος Πειραιά
Ταχυδρομική διεύθυνση
Δραγάτση 12
Πόλη
Πειραιάς
Ταχυδρομικός Κωδικός
18535
Τηλέφωνο
210 4113320-321
Φαξ
213-2022343
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
sinergeio.odopoiias@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες
ΧΡ. ΨΩΜΑΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.piraeus.gov.gr
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) συγκεκριμένα ο Δήμος
Πειραιά και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η διακήρυξη και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση http://www.piraeus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες
από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πειραιά με ίδιους πόρους.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α:20.6662.81 , Κ.Α 35.6662.01 , Κ.Α: 30.6661,90 , Κ.Α
: 30.6661.19 , Κ.Α: 30,6662.76 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020
καθώς και τις αντίστοιχες του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πειραιά (Σχ. οι με αριθ. 2020/100977,
2020/10097, 2020/100980, 2020/100982, 2020/100983, 2020/100984, αποφάσεις ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης, και α/α 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263 του μητρώου δεσμεύσεων, αντίστοιχα και με
ΑΔΑΜ:20REQ006993608 2020-07-09)

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «Αδρανών υλικών για την συντήρηση
κοινόχρηστων και ανοικτών χώρων έτους 2020 -2021»
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. για το
σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας και την εκπλήρωση των καθοριζόμενων όρων στην Τεχνική Έκθεση,
ήτοι: α) Αδρανή Υλικά , β) Τσιμέντο – Σίδηρος , γ) Υλικά Πλακοστρώσεων Πεζοδρομίων- Κοινόχρηστων
Χώρων , δ) Πλακίδια Τοίχου Δαπέδου
Οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών
της μιας ή και των τεσσάρων (4) ομάδων της μελέτης διότι σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται ως
απαράδεκτες.
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων CPV : 14212200-2 , 44111100-2, 44111200-3 , 44113100-6 , 44111600-7 , 44111700-8

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη
εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% σε περίπτωση μικρότερης
ποσότητας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής με τον
ανάδοχο. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 31.233,49€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός : 25.188,30€ πλέον ΦΠΑ 6.045,19€ ).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και οι
προδιαγραφές της προμήθειας περιγράφονται αναλυτικότερα στη μελέτη της υπηρεσίας και
συγκεκριμένα στην από 13/04/2020 Τεχνική έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Διακήρυξης .
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



του Ν. 4605/19 (Α΄52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τις 8ης Ιουνίου 2016 - Μέτρα για την επιτάχυνση
του έργου του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & άλλες διατάξεις»



του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»



Του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».



Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68, Α/20-3-2007 « Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του
Δημοσίου τον Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»



του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,



του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,



του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών



του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
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του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.



της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά – απορρέουν από τα οριζόμενα στο συμβατικό τεύχος της παρούσης καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω.



Της από 13/4/2020 μελέτης της Δ/νσης Οδοποιίας - Αποχέτευσης – Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών
Χώρων
του πρωτογενούς αιτήματος της Δ/νσης Οδοποιίας - Αποχέτευσης – Τμήμα Συνεργείων




Ανοιχτών Χώρων, με ΑΔΑΜ: 20REQ006748856 2020-05-22
των με αριθμ. 2020/100977, 2020/10097, 2020/100980, 2020/100982, 2020/100983,
2020/100984,
αποφάσεων
ανάληψης
πολυετούς
υποχρέωσης,
με
ΑΔΑΜ:20REQ006993608 2020-07-09 και α/α 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263 του
μητρώου δεσμεύσεων, αντίστοιχα.



Της με αρ. 700/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή
Διενέργειας του διαγωνισμού



Της με αρ. 743/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και
καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια.

.
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Πειραιά (οδός Ι. Δραγάτση, αρ. 12, Πλατεία Κοραή,
7ος όροφος, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την ημέρα και
την ώρα που θα οριστεί με την περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου.
Η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως
ανωτέρω ορίζεται.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τέσσερις (4) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης,
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
1.6

Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν.4412/2016. Επίσης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
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Η Διακήρυξη καθώς και όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : http//: www.piraeus.gov.gr.
Τα έξοδα των δημοσιεύσεων του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται
κατά την υπογραφή της σύμβασης.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την
εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:







Η Περίληψη της Διακήρυξης όπως δημοσιεύθηκε στον Τύπο.
Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ …) με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής 1) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό 2) Τεχνική Έκθεση 3)Ειδική – Γενική Συγγραφή
Υποχρεώσεων 4) Τιμολόγιο
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] του αρθ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Το Έντυπο της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της
ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση: http//: www.piraeus.gov.gr..
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα
γραφεία της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της διακήρυξης.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα Δημόσια ή ιδιωτικά ή Δικαστικά έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς
Οικονομικούς Φορείς και που θα καταθέτουν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγραφών μπορεί να γίνει είτε από τη Μεταφραστική
Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
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του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από Ορκωτό Μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια Υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα ή κατάθεση οιουδήποτε Ιδιωτικού ή δημοσίου ή Δικαστικού εγγράφου
και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας
προερχόμενης, είτε από νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο με την σφραγίδα <<Apostile>> σύμφωνα με τη
Συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν
να συνοδεύονται από μετάφραση τους στην Ελληνική Γλώσσα επικυρωμένη , είτε από πρόσωπο αρμόδιο
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας , είτε από πρόσωπο κατά νόμω αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα (εταιρικά ή μη) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν και υποβάλλονται σε άλλη Γλώσσα εφόσον συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική .
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των παρ β΄ .και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 34 του
Ν.4364/2016 που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς (αρθ.19 παρ. 3,
4412/2016 )
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης
και αποδέχεται τους όρους ανεπιφύλακτα. Η κατάθεση προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο
ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης
μελέτης.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγου ς :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
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γγ) στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων, εδαφίων αφορά
στους νομίμους εκπροσώπους τους.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις ανωτέρω
περιπτώσεις η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
β) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτηση συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ'
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.2Α Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α` και β` της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79. ή
άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α` και β` της παρ. 2 παύουν να
εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
2.2.3.3. Κατ’ εξαίρεση, ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά
με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας ,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση ορίζεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις η περίοδος αυτή ανέρχεται στα τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2γ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Προσφέρων οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
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εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
2.2.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται τα τρία (3) τελευταία έτη να διαθέτουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών
ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης για την ή τις ομάδες στις οποίες συμμετέχουν.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης όπως αναφέρει το άρθρο 75 του Ν.4412/16, οι οικονομικοί φορείς: (αα) να καταθέσουν
κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων ετών και
ειδικότερα το είδος, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης και οι
παραλήπτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και (ββ) να δηλώνουν : α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών
που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, β) το τεχνικό προσωπικό που διαθέτουν, γ)
τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν, τα μέτρα που λαμβάνουν για την διασφάλιση της ποιότητας.
2.2.7 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να διαθέτουν
πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001: 2000 ή ισοδυνάμου πιστοποιητικού εκδοθέντος από αρμόδιο
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης όπου να προκύπτει ότι τόσο τα αποτελέσματα ανάλυσης των
προσφερόμενων δομικών υλικών
είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς
Κανονισμούς καθώς και ότι το υλικό δεν είναι τοξικό .
2.2.8

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την σύναψη
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης συμβάσεων .
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα,
το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις Αναθέτουσες Αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ) και 23/2018( ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞ ΤΒ-Κ3Ε) Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του Διοικητικού ή,
Διευθυντικού ή Εποπτικού Οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατόν να
φέρει μόνον την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 και 2.2.3.4 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν (αρ.107 παρ.13
Ν.4497/2017. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα εννοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού , όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπήσει τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Το ΤΕΥΔ που αφορά στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης βρίσκεται συνημμένο στο τέλος
της, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τους έχοντες προς τούτο
υποχρέωση, υπογεγραμμένο νομίμως και προσηκόντως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται εώς 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Oι οικονομικοί φορείς πρέπει να συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του
ΤΕΥΔ.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α.
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016 ενώ γίνονται αποδεκτά κατά τα ειδικότερα
ορίζονται στην παρ.12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 Ν.4605/2019
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από της υποβολή τους,



Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι, προσκομίζουν αντίστοιχα τα
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παρακάτω δικαιολογητικά, για τα οποία έχουν μεριμνήσει εγκαίρως προκειμένου να καλύπτουν, τόσο το
χρόνο υποβολής της προσφοράς, όσο και τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας , από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δευτέρου
εδάφιου της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) , η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου .Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων . η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν την
υποβολή του.
Ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι είναι φορολογικά
και ασφαλιστικά ενήμερος.
Ο προσωρινός ανάδοχος, εφόσον έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, υποχρεούται να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και
επικουρικής, στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Ειδικά για τις παρ. 2.2.3.2 , πέραν του
ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης .
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισμού.
Σελίδα 15

20PROC007755779 2020-12-02

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(eCertis) του άρθρου 81 τον ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: α) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τον ετήσιο κύκλο των εργασιών
τους, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα β) αντίγραφο ή απόσπασμα του
Ισολογισμού της επιχείρησης ή σχετικά φορολογικά στοιχεία για το ύψος του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν κατάλογο των εκτελεσμένων προμηθειών της τελευταίας τριετίας, που θα αναφέρονται
η επωνυμία της Υπηρεσίας / Ιδιωτικού Φορέα, οι παραδοθείσες ποσότητες, η αξία τους και η ημερομηνία
παράδοσής τους, αντίγραφα των ως άνω συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών ή εφόσον
πρόκειται για το Δημόσιο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν α)
τις κυριότητες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας ανά
προμηθευτή δημόσιο ή ιδιώτη β) το τεχνικό προσωπικό που διαθέτουν γ)το τεχνικό εξοπλισμό που
διαθέτουν, τα μέτρα που λαμβάνουν για την διασφάλιση της ποιότητας. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης
ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας
στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των ειδών ενώ στην περίπτωση που ο
παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα
πώλησης.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σε ισχύ
πιστοποιητικό
Ποιότητας του ISO 9001:2000 ή ισοδύναμου πιστοποιητικού, εκδοθέντος από αρμόδιο αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι τα προς προμήθεια
ασφαλτικά υλικά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Τεχνικής Έκθεση της μελέτης.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο προσφέρων
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.7.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
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Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.9.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό εφόσον εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Β.10. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που
αφορούν την παράγραφο 2.2.3.1, 2.2.3.2β, 2.2.3.4β εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά
τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4γ τα
αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
B.11. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014(Α΄94).Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών μίας ή περισσοτέρων ομάδων, εφόσον βέβαια η προσφορά κριθεί
αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης της Υπηρεσίας που ορίζονται στο
παράρτημα της Διακήρυξης για το σύνολο των περιγραφόμενων στην Τεχνική Έκθεση Αδρανών Υλικών για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα( α) Αδρανών υλικών , β) Τσιμέντου –
Σιδήρου , γ) Υλικών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων-Κοινοχρήστων χώρων, δ) Πλακιδίων Τοίχου- Δαπέδου
έτους 2020 -2021).
Δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές για μέρος ή είδος των προς
προμήθεια ειδών μίας ομάδας. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή
Ταχυδρομική διεύθυνση Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, ΤΚ 18535), είτε (γ) με κατάθεσή τους στο Τμήμα
Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο Τμήμα
Πρωτοκόλλου, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην
άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα,
ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣ: Τη Δ/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης
Τμήμα Συνεργείων Ανοιχτών Χώρων
Για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΤΩΝ 2020-2021»
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πειραιά
και ημερομηνία υποβολής προσφορών…..i
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό,
η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία εξατομίκευσης του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία
επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
του άρθρου 2.4.2.2..Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται
ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014
(Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβεια τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
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κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2.8. Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.. 4412/2016. Εφόσον ένας
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στην σχετική δήλωση του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος , τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνική προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” της Μελέτης του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά προσφερόμενη έκπτωση.
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 240
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της.
Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως
,εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ,πριν από τη λήξη της εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας , κατ” ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια .Η παράταση της προσφοράς
μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ” ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα
έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς .Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς , τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται
, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ,κατά περίπτωση ,αιτιολογημένα , ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ,οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους ,εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι .Στην τελευταία περίπτωση , η διαδικάσια
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς «
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς , η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της , εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον , να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας
(σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η
σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση
μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσης τους σε σχετικό πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι
οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν του όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως
άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή
προς έγκριση.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016 . Στην περίπτωση
ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού
και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά» ) επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο
των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014(Α΄74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα
στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74, καθώς και την πληρωμή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως78. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
2.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς
το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
ανωτέρω οριζόμενα και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό
στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας. Για κατακύρωση
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή
από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

1.
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Η πράξη κατακύρωσης
κοινοποιείται μόνο σε όσους δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά από τη διαγωνιστική διαδικασία ( άρθρο 43
παρ. 13 Ν. 4605/2019
2.
Γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης λαμβάνουν μόνο όσοι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά , κατά την έννοια της δικονομικής Οδηγίας 1989/665/ΕΚ όπως ισχύει ( άρθρο 43 παρ.
12δ Ν.4605/2019. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση , σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.
4412/2016 , η οποία έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ( άρθρο 43 παρ.13 Ν. 4605/2019).
3.
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης
του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 και σε περίπτωση άσκησης αν εκδοθεί απόφαση έπ¨αυτής ή παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 Ν. 4412/2016.Η απόφαση
κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο ,εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει , έπειτα από σχετική
πρόσκληση , υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 στην οποία θα δηλώνεται
ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 Ν. 4412/2016
και μόνον στην περίπτωση του προσθετικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης .Η Υπεύθυνη Δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού , η οποία
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
4.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία που
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
5.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού , η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 106 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
3.4

Ενστάσεις

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της
πρόσκλησης ,κατά περίπτωση ,μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παρ.
1.5 της παρούσας
Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής , η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός προθεσμίας
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δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα
σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
3.Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
4.Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής ,
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων
βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης αναστολής υπολογίζέται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄8).

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει, ή δύναται να ματαιώσει, εν όλω, ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία, ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της, ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα, ή η
παράλειψη.
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι απαιτείται να προσκομίσει/ουν εγγύηση
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενο της είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του
Ν.4412/16.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης .
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τον τρόπο εκτέλεσης και
παράδοσης κατά το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, μετά την παραλαβή των ειδών με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η πληρωμή του αναδόχου σε
ότι αφορά στην προμήθεια Ασφαλτικών υλικών θα γίνει μετά τον έλεγχο και την παραλαβή των υλικών από
την Αρμόδια Επιτροπή. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:


Τιμολόγιο Πώλησης ( το οποίο θα κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία) , με μέριμνα του
προμηθευτή



Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας



Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς των προμηθευομένων ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον
προμηθευτή. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τους φορείς που υπογράφουν τις συμβάσεις με τον ανάδοχο.
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, χαρτόσημα και τυχόν έξοδα ελέγχου, καθώς και κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017
τεύχος Β').
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού.
Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται στην καταβολή της δαπάνης που θα απαιτηθεί για τυχόν
εργαστηριακό έλεγχο, προς διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που θα προμηθεύσει, σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
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αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6της παρούσας
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος, όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, επιβάλλεται η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Μετά την έκπτωση του αναδόχου εξαιτίας του με υπογραφής της σύμβασης επαναλαμβάνεται η
διαδικασία κατακύρωσης με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης (αρ.43 παρ.13
Ν.4605/2019.
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των
άρθρων 5.2, 6.1, 6.3 καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30)
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες
της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 6
του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Δήμου και μέχρι την εξάντληση της προμήθειας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί
να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή , εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
Δεν είναι υποχρεωτική η εξάντληση από το Δήμου ολόκληρου του ποσού της προμήθειας, εφόσον
δεν προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη.
Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει τα είδη μέσα σε επτά (7) το πολύ ημέρες από
την έγγραφη ειδοποίησή του, στην Αποθήκη Υλικών του Τμ. Συνεργείων Ανοιχτών Χώρων επί της οδού
Θηβών Αρ.50.
Η ειδοποίηση μπορεί να γίνει ταχυδρομικά, με φαξ ή ηλεκτρονικά. Κατά την υπογραφή του
συμφωνητικού υποχρεούται ο προμηθευτής να δηλώσει τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, φαξ και e-mail.
6.2

Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/16
6.2.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τα παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης
χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.2.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.2.4.
Για
την
εφαρμογή
της
παραγράφου
3
ορίζονται
τα
ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β)
Αν
διαπιστωθεί
ότι
επηρεάζεται
η
καταλληλότητα,
με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες
ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.2.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2
ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.2.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
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επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι ποσότητες των ειδών δύνανται να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της
Υπηρεσίας, η δε προμήθεια τους θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή µε τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί
στο διαγωνισμό, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, μπορεί να
παραταθεί η σύμβαση μέχρι την εξάντλησή της, κατόπιν των απαιτούμενων αποφάσεων, συλλογικών
οργάνων του Δήμου.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
6.2.2.1 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.2.3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.
6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.
6.4

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Την ημέρα του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν συνημμένα με την
προσφορά τους δείγματα και αντιδείγματα για κάθε είδος που θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης.
Τα κατατεθέντα δείγματα του ανακηρυχθησομένου αναδόχου θα κρατούνται και θα φυλάσσονται από
το αρμόδιο όργανο, ο δε ανάδοχος θα κληθεί να προβεί στην προμήθεια των ειδών σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της μελέτης.
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος ή οι
ανάδοχοι της προμήθειας θα κληθούν να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη τους ότι τα προς
προμήθεια είδη θα είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Το σύμφωνο ή όχι των ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές θα διαπιστώνεται από την αρμόδια
επιτροπή η οποία έχει το δικαίωμα να αποστείλει δείγμα για χημική εξέταση.

Σελίδα 30

20PROC007755779 2020-12-02

Τα έξοδα για κάθε πιθανή εξέταση δείγματος θα βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς και το δείγμα και
αντιδείγμα που είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει.
Το αντιδείγμα θα μονογραφείται από την επιτροπή παραλαβής και τον ανάδοχο, θα κρατείται
στην υπηρεσία και θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση αμφισβήτησης της χημικής εξέτασης του
πρώτου δείγματος.
Πειραιάς

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

3 / 11 /2020

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΖΗΛΑΚΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΥ/ΠΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

31.233,49 € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2020- 21

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κ.Α.30.6662.76, 20.6662.81
30.6661.19, 30.6661.90, 35.6662.01
CPV: 14212200-2,44111100- 2, 44111200-3 ,
44113100-6 , 44111600-7 , 44111700-8

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο εργολαβίας
A.Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προμήθεια αδρανών υλικών, πλακών
τσιμέντων, μαρμάρων, τσιμεντένιων φρεατίων και γενικώς πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών,
για την εκτέλεση επισκευών, που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση των φθορών πεζοδρομίων,
πλακοστρώσεων, Δημοτικών Κτιρίων και λοιπόν κοινοχρήστων χώρων όλων των Δημοτικών
Κοινοτήτων του Δήμου Πειραιά. και που θα εκτελεστούν από τα υπάρχοντα συνεργεία των
υπηρεσιών της Δ/νσης Οδοποιίας Αποχ/σης του Δήμου μας.
Β. Η προμήθεια θα βαρύνει τους Κ.Α.30.6662.76,
Κ.Α. 20.6662.81,
Κ.Α.30.6661.19,
Κ.Α.30.6661.90, Κ.Α.35.6662.01 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 καθώς και τους
οικείους κωδικούς έτους 2021.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις :
1)Του Ν. 4605/19 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία
της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί ( εμπορικό
απόρρητο ) από την παράνομη απόκτηση , χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις»
2) Του διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 Περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
3) Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κωδ. Δήμων και Κοινοτήτων»
4) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/2010) .
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5) Του Ν. 4270/2014
« Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της
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Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό » και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’/143/28-6-2014) κατά τις
διατάξεις που ισχύει.
6) Του Ν.4250/2014 ( Α’/74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις ,Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’
161 ) και λοιπές ρυθμίσεις ».
7) Τις διατάξεις της παρ. Ζ. του Ν.4152/2013 (Α’107 ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές »
8) Του Ν.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
9) Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
« Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
10) Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’/248) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας».
11) Του Ν.2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
12) Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34 ) « Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία.
13)Του Π.Δ.80/2016«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
14) Της με αρ.57654(Β ’ 1781/23.5.2017 ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
« Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων ,των λοιπών διατάξεων
που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας , καθώς
και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού , εργατικού , κοινωνικού , περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
15) Την με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’/ 147 ), για
διαδικασίες σύναψης δημοσίας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών » (Β’ 3698) .
16) Του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης 1» (ΦΕΚ Α΄ /153/28-6-2018)
17) Του Ν.4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών και άλλες
επείγουσες διατάξεις».
Tων εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπών (πλην των αναφερομένων)
κανονιστικών διατάξεων καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμου,
Π.Δ., Υ.Α. κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεσή της, ΄έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :
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1) Η Διακήρυξη
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2) Το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( Τ Ε ΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016
3) Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
4) Ο Ενδεικτικός Προυπ/σμός
5) Η Τεχνική Περιγραφή
6) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
7) Τιμολόγιο της Μελέτης
8) Προμέτρηση της Μελέτης
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με
το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Πειραία.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευτών
και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
Προμήθειας .Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε
ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Την ημέρα του διαγωνισμού οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν :
1) To τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 του
Ν.4412/2016,σύμφωνα με την αρ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συβάσεων (ΦΕΚ 3698/Β/2016).
2) Αναλυτικά στοιχεία /έγγραφα τεκμηρίωσης των αναφερομένων στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ Ε ΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 , θα ζητηθούν μόνο από
τον ανάδοχο (φορολογική ενημερότητα , ασφαλιστική ενημερότητα , λοιπά στοιχεία κ. ά ).
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αξιολόγηση προσφορών- Κατακύρωση
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του
Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν για όλα τα είδη της προμήθειας και όχι για
επιμέρους είδη.
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από Οικονομικής
άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής ,εφόσον η προσφορά κρίνεται αποδεκτή με βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης και έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που έχει αναφέρει στην Υπεύθυνη
Δήλωση κατά την κατάθεση της προσφοράς τους .
Η διάρκεια σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ για
12 Δώδεκα μήνες.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Υπογραφή Σύμβασης- Διάρκεια Σύμβασης
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προβλεπόμενου χρόνου (άρθρου 105/Ν.4412/2016) για την υπογραφή του συμφωνητικού.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση ,πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης , εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , το ύψος της οποίας καθαρίζεται
σε ποσοστό 5% επί της σύμβασης αξίας προ ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 72 παρ.18 του Ν.4412/2016.
Η διάρκεια σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ για
12 Δώδεκα μήνες.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Παράδοση- Υλικών – Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος προσκομίσεως υλικών μετά την δια υπηρεσιακού σημειώματος παραγγελίας ορίζεται
σε δύο (2) ημέρες.
Η υπηρεσία με υπηρεσιακό σημείωμα προς τον ανάδοχο προμηθευτή θα ζητά την απαιτούμενη
ποσότητα και το συγκεκριμένο χρόνο και τόπο που θα παραδίδεται το υλικό.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή που θα ορίζεται από τον Δήμο. (αρ
221 του Ν.4412/2016).
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την
οποία έγινε η προμήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εμφανίσει ελαττώματα
κακοτεχνίας η αδικαιολόγητη φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση βλάβη η φθορά
που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δυο ημερολογιακές ημέρες από της
ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσμία εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του Ν.4412/2016.
Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την μεταφορά και την εκφόρτωση των ειδών, η οποία θα
πραγματοποιείται με δικά του μέσα.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Eνστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής , η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης .
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ,η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών ,μετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης .Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται , με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό ( 1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης .Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής ,αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού ,Οικονομικών και
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω
παραβόλου.
H προθεσμία για την άσκηση ένστασης ως ανωτέρω και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης. Κατά τα λοιπά , η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας .
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της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της
ένστασης ως ανωτέρω, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής,
κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989(Α’8) .
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέρα
από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση
της αίτησης ακύρωσης και της
αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του
Π.Δ.18/1989(Α’8).
ΑΡΘΡΟ 10ο
Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος όταν:
α) δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, (αρ.105 του Ν.4412/16).
β) εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε η αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε (αρ.206
του Ν. 4412/16).
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση η σύμβαση επιβάλλονται
με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου κυρώσεις.
Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Πληρωμές ανάδοχου
Οι πληρωμές του ανάδοχου θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με το αρ. 200 του Ν. 4412/ 2016 με
την παραλαβή των ειδών με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύονται
από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Ατυχήματα -Ζημιές-Ασφάλιστρα και αποζημιώσεις
α) Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές η
ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των μεταφορικών μέσων
που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για την παράδοση των υλικών στο σημείο εργασίας ή στο
εργοτάξιο του Δήμου, του προμηθευτού εξ ολοκλήρου υπεύθυνου αστικής και ποινικής ευθύνης
για τα ανωτέρω ατυχήματα και φθορές.
β) Ο προμηθευτής υποχρεούται όπου απαιτείται από την υπηρεσία να τοποθετήσει εγκαίρως και
στις κατάλληλες θέσεις (στις θέσεις εναποθέσεως των υλικών) ικανό αριθμό εμποδίων.
γ) Επίσης κατά τις νυχτερινές ώρες και όπου η φύση της προμήθειας το επιβάλλει ο προμηθευτής
θα τοποθετεί φανό με ερυθρό φως για την πρόληψη ατυχημάτων πεζών και τροχοφόρων από τα
εναποθετημένα υλικά μη αποζημιούμενος ιδιαιτέρως για την πρόσθετη αυτή δαπάνη.
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δ) Σε περίπτωση εκτελέσεως
προμηθειών επί κυκλοφορουμένων
οδών θα λαμβάνονται από τον
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προμηθευτή όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα άνευ ιδιαιτέρας αποζημιώσεως, ώστε να
εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνευ διακοπής κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων.
ε) Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί για
την εκτέλεση των παραγγελιών της προμήθειας των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Κρατήσεις
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις:
α) Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07 % , β) ο φόρος εισοδήματος 4% ,γ) 0,06 υπέρ Α.Ε.Π.Π. και τα έξοδα του
συμφωνητικού πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο .Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται
στο εκάστοτε ισχύουν αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20
%.

Πειραιάς 13 / 4 /2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Μ..ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥ/ΠΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

31.233,49 € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2020- 21
Κ.Α.30.6662.76, 20.6662.81
30.6661.19, 30.6661.90, 35.6662.01
CPV 14212200-2, 44111100-2, 44111200-3 ,
44113100-6 , 44111600-7 , 44111700-8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-----------------------------------Η μελέτη αυτή συντάχθηκε για την η προμήθεια αδρανών υλικών, πλακών τσιμέντων
τσιμεντένιων φρεατίων και γενικώς πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών, για την εκτέλεση
επισκευών, που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση των φθορών πεζοδρομίων,
πλακοστρώσεων κ.λ.π. Δημοτικών Κτιρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων όλων των
Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πειραιά και που θα εκτελεστούν από το υπάρχοντα
συνεργεία των υπηρεσιών του Δήμου μας.
Αδρανή υλικά ονομάζονται τα λίθινα, φυσικά ή βιομηχανικά υλικά που χρησιμοποιούνται
στα τεχνικά έργα είτε με άλλο συγκολλητικό υλικό ή αυτούσια. Είναι λατομικά προϊόντα τα
οποία κατά την ανάμιξη τους με συγκολλητικές κονίες δεν αντιδρούν χημικά μεταξύ τους
αλλά παράγουν ένα νέο χρήσιμο και εύπλαστο υλικό.
Ανάλογα με την προέλευση τους χωρίζονται σε φυσικά, συλλεκτικά, τεχνητά ή
ανακυκλωμένα.
Τα συνηθέστερα αδρανή υλικά είναι η άμμος, το γαρμπίλι , το χαλίκι, η μαρμαρόσκονη, ο
ασβέστης τα οποία αποτελούν, βασικά συστατικά των δομικών υλικών.
Η διάθεση τους πραγματοποιείται είτε χύμα, είτε ενσακισμένα σε big bag ή σάκους 20kg.

Τα υπό προμήθεια αδρανή υλικά έχουν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά :

ΟΜΑΔΑ A’ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ



Η Άμμος προέρχεται από λατομείο και αποτελείται από κόκκους σκληρούς και
ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργιλίου και οργανικές ουσίες
και η κοκκομετρική διαβάθμιση θα βρίσκεται εντός των ορίων του παρακάτω
πίνακα.
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Διερχόμενο κατά βάρος (%)
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Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ
933.2 mm

10

100

4

90-100

2

55-85

0.063

<5

Το Γαρμπίλι αποτελεί αδρανές με διάμετρο ίση ή μικρότερη από μισό πόντο, μικρό
χαλίκι. Παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση του λίθου στο λατομείο και
στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός με κόσκινα. Η διαβάθμιση της είναι 4 έως 10 mm.
 Το Χαλίκι παράγεται με τη θραύση σκληρών πετρωμάτων. Αυτά τα δείγματα
χαλικιού έχουν διαστάσεις από 5 έως 25 mm. Το χαλίκι χρησιμοποιείται ως αδρανές
για την παραγωγή σκυροδέματος και ως βάση για τη διάστρωση οδοστρωμάτων.
 Η Μαρμαρόσκονη παράγεται από την θραύση λευκής ασβεστικής πέτρας. Έχει
λεπτόκοκκη κοκκομετρία και λευκό χρώμα. Χρησιμοποιείτε για τα επιχρίσματα των
κατασκευών και κυρίως για το δεύτερο χέρι. Η μαρμαρόσκονη που διαθέτει η
εταιρεία μας είναι πολύ καλής ποιότητας και η λευκότητα του χρώματος της είναι
άριστη.
Χρησιμοποιείται : α) Στην παρασκευή δομικών προϊόντων (κράσπεδα, πλάκες
πεζοδρομίου κ.α)


β) Στην παρασκευή επιχρισμάτων και κονιαμάτων



Ο ασβέστης είναι κατάλληλος για οικοδομική χρήση με πάσης φύσεως κονιάματα
δόμησης και επιχρισμάτων. Είναι καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί
στο εμπόριο, με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του
μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%.
Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459-1:2001.

ΟΜΑΔΑ Β’ ΤΣΙΜΕΝΤΟ – ΣΙΔΗΡΟΣ



To Τσιμέντο PORTLAND χρησιμοποιείται για την παρασκευή υψηλής ποιότητας
τσιμεντοκονιαμάτων για κάθε είδους επισκευές και μερεμέτια και γενικά όπου
απαιτείται υψηλής ποιότητας και αντοχών κονίαμα. Με το τσιμέντο
παρασκευάζονται κονιάματα για (λάσπη για χτίσιμο σοβάδων, τσιμεντοκονιών
δαπέδων).Μπορεί να γίνει ανάμειξη με αδρανή άμμου ή μαρμάρου σε διάφορες
αναλογίες ανάλογα τις απαιτήσεις. Διατίθεται σε σάκους 25 Kg , με πιστοποιητικό
συμμόρφωσης CE,και των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ
197-2-2000.



To Τσιμέντο Λευκό είναι ένα συνδετικό υλικό και βασικό συστατικό των
σκυροδεμάτων και των κονιαμάτων. Λειτουργεί σαν ένας είδος κόλλας για να
συνδέει μεταξύ τους την άμμο και τα χαλίκια.
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Χρησιμοποιείται
για την παρασκευή υψηλής2020-12-02
ποιότητας τσιμεντοκονιαμάτων για
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κάθε είδους
επισκευές και μερεμέτια και γενικά όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας και αντοχών
κονίαμα.
Διατίθεται σε σάκους 25 Kg , με πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE,και των
Ευρωπαϊκών Προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000.



Το Πλέγμα STIV είναι σκληροί χάλυβες ή χάλυβες υψηλής αντοχής που καλύπτουν
τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ 971. Διαθέτουν πλάγιες νευρώσεις , που
εξασφαλίζουν υψηλή συνάφεια με το σκυρόδεμα .Οι χάλυβες αυτοί παράγονται σε
σύγχρονες εγκαταστάσεις με αυστηρό και συστηματικό έλεγχο ποιότητας και
παρέχουν την μεγαλύτερη εγγύηση για ασφαλείς αντισεισμικές κατασκευές.



Ο Γύψος είναι δομικό υλικό ταχείας πήξεως, με μεγάλες μηχανικές αντοχές.
Δημιουργεί λείες επιφάνειες. Χρησιμοποιείται εκτενώς σε εφαρμογές εσωτερικού
χώρου ( επιχρίσματα ,χωρίσματα ξηρής δόμησης , οροφές και επενδύσεις
τοιχοποιίας με την μορφή πλακών ή γυψοσανίδων).
Σημαντικές ιδιότητες του, η ηχομόνωση, θερμομόνωση και η πυραντοχή.

ΟΜΑΔΑ Γ’ ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ



Οι λευκές πλάκες (40x40) είναι βαριάς κυκλοφορίας, χωρίς προσμίξεις αμιάντου,
πάχους 5cm, άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2,5cm από λευκό τσιμέντο,
διαστάσεων 40x40x4 οι οποίες συγκολλούνται με κονίαμα .Από σκυρόδεμα
πρώτης ποιότητας υψηλής αντοχής και διάρκεια ζωής.
Αντοχή στις τριβές και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Το χρώμα τους είναι ανεξίτηλο στο
χρόνο και είναι φιλικές στο περιβάλλον με πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, και
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003.



Οι λευκές πλάκες (50x50) είναι βαριάς κυκλοφορίας, χωρίς προσμίξεις αμιάντου,
πάχους 5cm, άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2,5cm από λευκό τσιμέντο,
διαστάσεων 50x50x5 οι οποίες συγκολλούνται με κονίαμα .Από σκυρόδεμα
πρώτης ποιότητας υψηλής αντοχής και διάρκεια ζωής.
Αντοχή στις τριβές και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Το χρώμα τους είναι ανεξίτηλο στο
χρόνο και είναι φιλικές στο περιβάλλον με πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, και
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003.



Οι αντιολισθητικές πλάκες (40x40) είναι αντιπαγωγικές και κατάλληλες για
επιστρώσεις χώρων βαριάς κυκλοφορίας ( πεζοδρόμια, πλατείες ).



Οι έγχρωμες πλάκες (40x40) είναι βαριάς κυκλοφορίας, χωρίς προσμίξεις αμιάντου,
πάχους 5cm, άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2,5cm από λευκό τσιμέντο,
διαστάσεων 40x40x4 οι οποίες συγκολλούνται με κονίαμα .Από σκυρόδεμα
πρώτης ποιότητας υψηλής αντοχής και διάρκεια ζωής.
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Αντοχή στις τριβές
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χρόνο και είναι φιλικές στο περιβάλλον με πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, και
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003.



Οι πλάκες ΑΜΕΑ (40x40) είναι αντιολισθηρές πλάκες τσιμέντου με ανάγλυφες
γραμμώσεις και ειδική διαμόρφωση κατάλληλη για όδευση , αλλαγή κατεύθυνσης
και επισήμανση κινδύνου ατόμων με προβλήματα όρασης. Η απόχρωση των πλακών
είναι η πλησιέστερη σε αυτήν των κυβόλιθων πάνω στο οποίο τοποθετούνται.



Τα κράσπεδα στίβου – περιθωρίων (0,20x0,05) είναι κατασκευασμένα από
αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα που στερεώνονται σε κατάλληλες υποδοχές που
υπάρχουν στην επιφάνεια του στίβου, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση ή
επανατοποθέτηση τους πολύ εύκολα στην ίδια θέση.



Τα κράσπεδα πεζοδρομίου χρησιμοποιούνται για την οριοθέτηση και συγκράτηση
του πεζοδρομίου με τον δρόμο , καθώς και στα σημεία όπου συναντάτε το επικλινές
της εισόδου και εξόδου από χώρους στάθμευσης με το δρόμο. Κατασκευάζονται
από σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 1340:2003.



Τα κράσπεδα κήπου είναι μια αποτελεσματική λύση για την οριοθέτηση των φυτών
, δέντρων και διαμόρφωση κήπων. Τοποθετούνται με ευκολία ,φτιάχνοντας ένα
όμορφο χώρο, διαστάσεων 0,15x1,00x0,30.



Οι Γκρι Κυβόλιθοι περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials), των οποίων οι
επιδόσεις τους εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφάνειας τους στην
ηλιακή ακτινοβολία. Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι ,όσο αφορά τα φυσικά
και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων πληρούν το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 1338.



Οι Έγχρωμοι Κυβόλιθοι είναι κατάλληλοι για εξωτερικούς χώρους (πεζοδρόμια
,κήπους, πλατείες). Μεγάλο πλεονέκτημα των κυβόλιθων είναι η εύκολη αφαίρεση
και επανατοποθέτηση τους με αποτέλεσμα τη μείωση των μελλοντικών επισκευών.



Το Μάρμαρο Σχιστό Ορθογώνιου (Μήκους 40cm - Πάχους 3cm) προέρχεται από τη
μεταμόρφωση του ασβεστόλιθου και αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο.
Παρουσιάζει σχιστότητα, ιδιότητα που διευκολύνει στην επεξεργασία του. Είναι
χρώματος λευκό, μεγάλης καθαρότητας,
χωρίς διάστιξη και διεσπαρμένες φλέβες. Χρησιμοποιείται ευρύτατα ως δομικό
υλικό, κατάλληλο για εξωτερικές χρήσεις και την παραγωγή αδρανών.



Το Μάρμαρο Σχιστό Ορθογώνιου (Μήκους 40cm - Πάχους 2cm) προέρχεται από τη
μεταμόρφωση του ασβεστόλιθου και αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο
παρουσιάζει σχιστότητα, ιδιότητα που διευκολύνει στην επεξεργασία του. Είναι
χρώματος λευκό, μεγάλης καθαρότητας,
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υλικό, κατάλληλο για εξωτερικές χρήσεις και την παραγωγή αδρανών.

ΟΜΑΔΑ Δ’ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ



Τα πλακίδια Τοίχου (20X20) ΜΑΤ ή γυαλιστερά αντοχής σε απότριψη «GROUP 1»
είναι κατάλληλα για τις επενδύσεις τοίχων και είναι σύμφωνα με τις εξής απαιτήσεις
: (Υδατοαπορροφητικότητα Ε<0,5% λευκά ή έγχρωμα, αντοχή στην τριβή, αντοχή σε
παγετό, αντοχή σε θερμική διαστολή, αντοχή σε χημικούς παράγοντες.) και
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 176.

Τα πλακίδια Δαπέδου (30X30) είναι κατάλληλα για τις επενδύσεις δαπέδων,
αντοχής σε απότριψη «GROUP 4» και συμμορφώνονται σύμφωνα με τις εξής
απαιτήσεις :
(αντιολισθηρότητα, υδατοαπορροφητικότητα Ε<0,5% λευκά ή έγχρωμα, αντοχή στην
τριβή, αντοχή


σε παγετό, αντοχή σε θερμική διαστολή, αντοχή σε χημικούς παράγοντες.) και
σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 176.



Ο Ακρυλικός Στόκος είναι δομικό υλικό εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
πλακιδίου λευκού 0-5 mm αρμού, σε συσκευασία 5 Kg. Κατάλληλος για το
στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων από σοβά ή μπετόν. Εύκολος στην χρήση
προσφέροντας μια λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες.

Η Κόλλα Πλακιδίων είναι ρητινούχα με υψηλή αρχική και τελική αντοχή
συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Κατάλληλη για συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου, εφαρμογή σε οποιοδήποτε
υπόστρωμα δαπέδου ή τοίχου τσιμεντοειδούς βάσης, εσωτερικού ή εξωτερικού
χώρου, ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον και μεγάλη αντοχή στον παγετό .
Η κόλλα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12004 και με αντοχή πρόσφυσης
σύμφωνα με ΕΝ 1348


Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.

Η προμήθεια αδρανών υλικών, πλακών, τσιμέντων και πάσης φύσεως οικοδομικών
υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται από την
επιβλέπουσα υπηρεσία.
Κατά τη σύνταξη της μελέτης κατεβλήθη προσπάθεια, ώστε η δαπάνη να ανταποκρίνεται
όσο το δυνατόν στις ανάγκες των συντηρήσεων αυτών.
Η συνολική δαπάνη των απαιτούμενων υλικών ανέρχεται στο ποσόν των 25.188,30 €
και κατόπιν επιβολής Φ.Π.Α.24% η συνολική απαιτούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των
31.233,49 €
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Η εν λόγω προμήθεια
περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό
του 2020 και αφορά τους Κ.Α.
20PROC007755779
2020-12-02
30.6661.90 και 30.6661.19 για την Δ/νση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων ( Τμ.
Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων και Τμ. Σχολικών Κτιρίων), Κ.Α.30.6662.76 για την Δ/νση
Οδοποιίας – Αποχ/σης
( Τμ. Συνεργείων Ανοιχτών Χώρων), Κ.Α. 35.6662.01 Δ/νση
Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Τμ. Μελετών και Σχεδιασμού Έργων Πρασίνου,
Κ.Α.20.6662.81 Δ/νση Καθ/τας& Ανακύκλωσης( Τμ. Αποθήκης Υλικών Καυσίμων
Λιπαντικών) και επίσης στον ίδιο Κ.Α. την Δ/νση Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού (Τμ.
Ηλεκτρολογικού), καθώς και τους αντίστοιχους Κ.Α. του οικονομικού έτους 2021.
Πειραιάς

13/ 4 /2020

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α.α.

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ.ΜΗΛΙΑΣ
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Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ

20PROC007755779 2020-12-02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥ/ΠΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

31.233,49 € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

TMHMA ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2020- 21
Κ.Α.30.6662.76, 20.6662.81
30.6661.19, 30.6661.90, 35.6662.01
CPV 14212200-2, 44111100-2, 44111200-3 ,
44113100-6 , 44111600-7 , 44111700-8

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιμές αυτού του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρους προμήθειας υλικών που
αναφέρονται στην μελέτη και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση κοινοχρήστων
χώρων του Δήμου Πειραιά ανεξάρτητα από τη θέση και την έκταση τους. Σε αυτές
περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την
προμήθεια των υλικών.
1) Πιο ειδικά στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται:
α) Προμήθεια και μεταφορά στις Αποθήκες των συνεργείων .
β) Στις τιμές του τιμολογίου δεν περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω Φ.Π.Α η οποία βαρύνει
τον Δήμο.
Οι τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο αποκλειστικά.
ΟΜΑΔΑ Α’ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΩΝ
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια άμμου κονιοδεμάτων
Τιμή ενός Μ3 είκοσι δύο (22)€
2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΣΑΚΙ)
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια άμμου κονιοδεμάτων
Τιμή ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20)€ το σακί
3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΡΜΠΙΛΙΟΥ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
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Για την πλήρη προμήθεια
γαρμπιλίου
20PROC007755779

2020-12-02

Τιμή είκοσι δύο (22) € το Μ3
4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΡΜΠΙΛΙΟΥ (ΣΕ ΣΑΚΙ)
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια γαρμπιλίου
Τιμή ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50)€ το σακί
5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΙΚΙΟΥ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια χαλικιού
Τιμή είκοσι δύο (22) € το Μ3
6) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗ (ΣΕ ΣΑΚΙ)
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια ασβέστη σε σακί 20kg
Τιμή τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (3,80) € το σακί
7) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ (ΣΕ ΣΑΚΙ)
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια μαρμαρόσκονης σε σακί 20 kg
Τιμή τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ το σακί
ΟΜΑΔΑ Β’ ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΣΙΔΗΡΟΣ
8) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ PORTLAND
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια τσιμέντου PORTLAND 25kg
Τιμή πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (5,20) € το σακί

9) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ 25 kg
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια τσιμέντου λευκού
Τιμή επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (7,80) € το σακί 25kg
10) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ STIV
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια πλέγματος STIV
Τιμή ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (1,40) € το kg
11) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΨΟΥ 25 kg
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια γύψου 25 kg
Τιμή εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (9,50) € το σακί 25kg
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ΟΜΑΔΑ Γ’ ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
20PROC007755779
2020-12-02
12) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 40Χ40Χ4
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια λευκών πλακών 40Χ 40Χ4
Τιμή δέκα τέσσερα (14) € το Μ2
13) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 50Χ50Χ5
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια λευκών πλακών 50Χ50Χ5
Τιμή δέκα πέντε (15) € το Μ2
14) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 40Χ40Χ4
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια αντιολισθητικών πλακών 40Χ40Χ4
Τιμή δέκα πέντε (15) € το Μ2
15) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 40Χ40Χ4
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια εγχρώμων πλακών 40Χ40Χ4
Τιμή δέκα πέντε (15) € το Μ2
16) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΑΜΕΑ 40Χ40Χ4
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια πλακών ΑΜΕΑ 40Χ40χ4
Τιμή δέκα εννέα (19) € το Μ2
17) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΤΙΒΟΥ- ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 0,20Χ0,05
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια κράσπεδων στίβου περιθωρίων 0,20Χ0,05
Τιμή δέκα τρία (13) € το μέτρο
18) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια κράσπεδων πεζοδρομίων
Τιμή δέκα έξι (16) € το μέτρο
19) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΗΠΟΥ 0,15Χ1,00Χ0,30
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια κράσπεδων κήπου 0,15Χ1,00Χ0,30
Τιμή δέκα τέσσερα (14) € το μέτρο
20) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΡΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 20Χ10
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια γκρι κυβόλιθων 20Χ10
Τιμή δέκα τρία (13) € το Μ2
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21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ
ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 20Χ10
20PROC007755779

2020-12-02

(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια εγχρώμων κυβόλιθων 20Χ10
Τιμή δέκα τέσσερα (14) € το Μ2
22) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ > 40cm, ΠΑΧΟΥΣ >3 cm

ΠΛΑΤΟΥΣ >20 cm ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη μαρμάρου σχιστού ορθογωνίου μήκους >40 cm
πάχους > 3 cm πλάτους > 20 cm λευκού γυαλισμένου
Τιμή πενήντα πέντε (55) € το Μ2
23) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ > 40cm, ΠΑΧΟΥΣ >2 cm
ΠΛΑΤΟΥΣ >20 cm ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη μαρμάρου σχιστού ορθογωνίου μήκους >40 cm
πάχους > 2 cm πλάτους > 20 cm λευκού γυαλισμένου
Τιμή σαράντα (40) € το Μ2

ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
24) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ 20Χ20
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προμήθεια πλακιδίων τοίχου 20Χ20 MAT ή γυαλιστερά αντοχής σε απότριψη
“GROUP 1” Υδατοαπορροφητικότητας Ε < 0,5% λευκά ή έγχρωμα.
Τιμή δέκα (10) € το Μ2
25) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ 30Χ30
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την προμήθεια πλακιδίων δαπέδου 30Χ30 αντοχής σε απότριψη “GROUP 4” αντιολισθηρά
λευκά ή έγχρωμα
Τιμή δέκα έξι (16) € το Μ2
26) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΚΟΥ
(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την προμήθεια ακρυλικού στόκου πλακιδίων λευκού 0-5 mm αρμού σε συσκευασία 5 kg.
Τιμή εννέα (9) € το τεμάχιο 5 kg.
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27) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΑΣ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
20PROC007755779

2020-12-02

(ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την προμήθεια κόλλας πλακιδίων
Τιμή ογδόντα πέντε λεπτά (0,85) € ανά κιλό.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 / 4 /2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ.ΜΗΛΙΑΣ
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ

20PROC007755779 2020-12-02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥ/ΠΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

31.233,49 € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2020 - 21
Κ.Α.30.6662.76, 20.6662.81
30.6661.19, 30.6661.90, 35.6662.01

CPV 14212200-2, 44111100-2, 44111200-3 , 44113100-6 , 44111600-7 , 44111700-8
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύνολο Ποσοτήτων

Τιμή Μονάδος

100

170

22,0

3.740,00

1421
2200
-2

25

70

40

335

1,20

402,00

1421
2200
-2

5

70

70

145

22,0

3190,00

1421
2200
-2

6

20

20

246

1,50

369,00

1421
2200
-2

6

10

30

46

22,0

1.012,00

1421
2200
-2

15

20

200

1235

3,80

4.693,00

1421
2200
-2

10

50

60

3,50

210,00

1421
2200
-2

Συν. Ανοιχτών
Χώρων

40

Σχολ. Κτήρια

20

Δημ. Κτήρια

Καθαριότητα

Κήποι

Περιγραφή

Ηλεκ/κό-Μηχ/κό

α/α

Μονάδα
μετρησης

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Δαπάνη

Μερικ
ή

Ολική

CPV

ΟΜΑΔΑ Α ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
1

Άμμος κονιοδεμάτων

Μ3

2

Άμμος κονιοδεμάτων
σε σακί

ΣΑΚΙ

3

Γαρμπίλι

Μ3

4

Γαρμπίλι σε σακί

ΣΑΚΙ

5

Χαλίκι

Μ3

6

Ασβέστης σε σακί 20
Kg

ΣΑΚΙ

7

Μαρμαρόσκονη σε σακί
20 Kg

ΣΑΚΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

€

10

200

200

1.000

13.616,0
0
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ΟΜΑΔΑ Β ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΣΙΔΗΡΟΣ

25

144

459

5,20

2.386,80

4411
1200
-3

ΣΑΚΙ

10

10

20

7,80

156,00

4411
1200
-3

Πλέγμα STIV

Kg

15

30

45

1,40

63,00

1471
1000
-8

Γύψος 25 Kg

ΣΑΚΙ

20

30

50

9,50

475,00

4492
1100
-3

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β

€

8

Τσιμέντο κοινό πόρτλαντ
25 Kg

ΣΑΚΙ

9

Τσιμέντο λευκό 25 Kg

10

11

200

90

3080,80

ΟΜΑΔΑ Γ ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

12

Πλάκες λευκές
40Χ40Χ4

Μ2

10

40

50

14,00

700,00

4411
31006

13

Πλάκες λευκές
50Χ50Χ5

Μ2

10

40

50

15,00

750,00

4411
31006

14

Πλάκες
αντιολισθητικές
40Χ40Χ4

Μ2

5

25

30

15,00

450,00

4411
31006

15

Πλάκες έγχρωμες
40Χ40Χ4

Μ2

5

25

30

15,00

450,00

4411
31006

16

Πλάκες ΑΜΕΑ
40Χ40Χ4

Μ2

5

15

20

19,00

380,00

4411
31006

17

Κράσπεδα
στίβουπεριθώρια
0,20Χ0,05

M

5

30

35

13,00

455,00

4411
31006

18

Κράσπεδα
πεζοδρομίου

M

5

26

31

16,00

496,00

4411
31006

19

Κράσπεδα κήπου
0,15Χ1,00Χ0,30

M

25

29

14,00

406,00

4411
31006

20

Κυβόλιθοι γκρί
20Χ10

Μ2

20

21

41

13,00

533,00

4411
16007

21

Κυβόλιθοι
έγχρωμοι 20Χ10

Μ2

20

21

41

14,00

574,00

4411
16007

22

Μάρμαρα σχιστά
ορθογώνια
Μήκους >40 cm
πάχους>3 cm
Πλάτους > 20 cm
χρώμ. Λευκού
γυαλισμένο

Μ2

10

11

21

55,00

1155,00

4491
11000

23

Μάρμαρα σχιστά
ορθογώνια
Μήκους >40 cm
πάχους>2 cm
Πλάτους > 20 cm
χρώμ. Λευκού

Μ2

10

10

20

40,00

800,00

4491
11000

4
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γυαλισμένο

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ Γ

7.149,00

€

ΟΜΑΔΑ Δ
ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΤΟΙΧΟΥ
ΔΑΠΕΔΟΥ

24

Πλακίδια τοίχου
20Χ20 ματ ή
γυαλιστερά
αντοχής σε
απότριψη
¨GROUP 1¨
υδατοαπορροφητ
ικότητας Ε<0,5%
λευκά ή έγχρωμα

Μ2

40

40

10,00

400,00

4411
17008

25

Πλακίδια
δαπέδου 30Χ30
αντοχής σε
απότριψη
¨GROUP 4¨
αντιολισθηρά
λευκά ή έγχρωμα

Μ2

40

40

16,00

640,00

4411
17008

26

Στόκος ακρυλικός
πλακιδίων λευκός
0-5 mm αρμός σε
συσκευασία 5 Kg

Συσκευ
ασία
5Kg

5

5

10

9,00

90,00

4483
13007

27

Κόλλες Πλακιδίων

Kg

200

50

250

0,85

212,50

2491
00006

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ Δ

€

Σύνολο
ομάδων

€

+

1.342,50

Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

€

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ
Σελίδα 51

ΣΥΝΟΛ.
ΟΜΑΔ.

25.188,3
0

+ΦΠΑ
24%

6.045,19

ΓΕΝ.
ΣΥΝΟΛ

31.233,4
9

13 / 4 / 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ.ΜΗΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Τμήμα Συνεργείων Ανοιχτών Χώρων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ; «Προμήθεια αδρανών υλικών
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Πειραιά έτους 2020-21» Cpv; 142122002,44111100-2,44111200-3,44113100 6,44111600-7,44111700-8

Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Δραγάτση 12, ΤΚ 18536,
Τηλ: 210 4199813
Email: sinergeio.odopoiias@gmail.com

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.233,49 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΙΜΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΛΕΟΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ %)

ΦΠΑ 24%
Α΄

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

13.616,00 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ;

Β΄

ΤΣΙΜΕΝΤΟ -ΣΙΔΗΡΟΣ

3.080,80 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ;

Γ΄

ΥΛΙΚΑ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ-

7.149,00 €

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ;

Δ΄

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

1.342,50 €

ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ;
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ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΦΠΑ)

20PROC007755779 2020-12-02
………………………………………
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαii και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΤΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6243]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, 18536]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΧΡ. ΨΩΜΑΣ]
- Τηλέφωνο: [2104113320]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [sinergeio.odopoiias@gmail.com]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : [www.piraeus.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Προμήθεια Αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοιχτών χώρων
Έτους 2020-2021]
CPV: [14212200-2 , 44111100-2, 44111200-3 , 44113100-6 , 44111600-7 , 44111700-8]

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6243]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [4]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με2020-12-02
τον οικονομικό φορέα
20PROC007755779
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιiii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiv;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»v ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοvi:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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δ) [] Ναι2020-12-02
[] Όχι
20PROC007755779

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvii;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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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 προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝviii

20PROC007755779 2020-12-02

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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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 απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςix
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηx·
 δωροδοκίαxi,xii·
 απάτηxiii·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiv·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxv·


παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxvi.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvii το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους 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 απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Εάν ναι, αναφέρετεxix:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xx
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xxi;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxii:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxiii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxvi;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvii :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxviii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxx, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxxi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxii κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
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 [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
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αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια 2020-12-02
επιλογής
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Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), 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 αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς της Προμήθειας Αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοιχτών χώρων
Έτους 2020-2021]
CPV: [14212200-2 , 44111100-2, 44111200-3 , 44113100-6 , 44111600-7 , 44111700-8]

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία,

τόπος

και,

όπου

ζητείται

ή
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ii

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
iii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iv

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
v

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
vi

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vii

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

viii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
ix

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
xi

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονoνικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiv

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xvi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvii

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxi

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xxii

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxiii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiv

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvi

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvii

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxix

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxx

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxi

Πρβλ άρθρο 48.

xxxii

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxiii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
Σελίδα 69

