
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Αίγινα, 23-7-2021 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                   Αριθμ. πρωτ. 10010

          
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας θερμού
ασφαλτομίγματος  και  σιδήρου  οπλισμού προϋπολογισμού  47.999,60  €  πλέον
Φ.Π.Α.  (μη συμπεριλαμβανομένων των ομάδων Α & Β της σχετικής μελέτης υπ’
αριθμό  8/2021,  οι  οποίες  αφορούν  την  προμήθεια  αδρανών  υλικών,  που
αφαιρούνται από τον παρόντα διαγωνισμό προκειμένου να ανατεθεί η προμήθειά
τους κατά παρέκκλιση, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου
6 του Ν. 4412/2016) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α)τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
β)τις διατάξεις του Ν.3463/2006
γ)την  υπ’  αριθ.  134/2021 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία
αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και
δ) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Οδός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ. Κωδ: 180 10
Τηλ.: 22973-20036, 20030, 20032, 20033, 20019
Telefax: 22970-25099
E-mail: protocol@aeginadimos.gr
Κωδικός NUTS: EL307
Ιστοσελίδα: www  .  aegina  .  gr  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αίγινας, οδός Οινώνης 3, στις 06 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄
π.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του
     άρθρου 2 του ν.  4412/2016 για  τον  παρόντα διαγωνισμό είναι  κατ’ ελάχιστον τα

ακόλουθα:
 α) η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης),
 β) η παρούσα διακήρυξη,
 γ) Η τεχνική έκθεση
 δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων

http://www.aegina.gr/




 ε) Ο προϋπολογισμός
 στ) Η οικονομική προσφορά
 ζ) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)  
 η) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.

 2. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από
την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www  .  aegina  .  gr  .

Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αίγινας, Οινώνης 3
       Αίγινα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22973-20032, 20036, 20030.

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού

1.  Ο διαγωνισμός αφορά την «προμήθεια  θερμού ασφαλτομίγματος και  σιδηρού
οπλισμού»,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται  στην  υπ΄  αριθμ.  8/2021  μελέτη  που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν
στον  διαγωνισμό,  το  φυσικό  και  οικονομικό  αντικείμενο  της  σύμβασης  δεν  πρέπει  να
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4
του  άρθρο  132  του  Ν.4412/2016.  Δυνατότητα  μεταβολής  υφίσταται,  μόνο  υπό  τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 59.519,50 € και αναλύεται σε:
Καθαρή αξία: 47.999,60 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 11.519,90 €

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου
1.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται  από επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών έργων
και  επενδυτικών δραστηριοτήτων  (ΣΑΤΑ)  και  θα  επιβαρύνει  τον  Κ.Α  30.6662.08  στον
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021.  
2.Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 4013/2011.
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
4.Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  μετά  από  την  σύνταξη  του  πρωτοκόλλου
παραλαβής  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  και  θα  επιβαρύνεται  με  όλα  τα  τέλη  και  τις
κρατήσεις που ισχύουν από τον νόμο. 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  86  του
Ν.4412/2016.

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος
διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.
Οι  προσφορές  μπορεί  να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με  ταχυμεταφορά (courier)  ή  με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην παρακάτω διεύθυνση: Οινώνης 3 Αίγινα – Τ.Κ 18010, στο
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πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (δηλ.
έως  Πέμπτη  05  Αυγούστου  2021  και  ώρα  15:00΄).  Οι  εν  λόγω  προσφορές
πρωτοκολλούνται  έτσι  ώστε  να  αποδεικνύεται  η  ημερομηνία  παραλαβής.  Αυτές  οι
προσφορές δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα του
διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με αυτές που κατατίθενται κατά την
διάρκεια του διαγωνισμού.
   Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια για αυτό Επιτροπή μέχρι τις
10:30΄  π.μ.  Μετά  τις  10:30΄  καμία  προσφορά  δεν  γίνεται  δεκτή.  Αντιπροσφορές  δεν
γίνονται δεκτές. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας σύμφωνα με
το άρθρο 1 της παρούσης.
   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, πέντε (5) 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.

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α)
με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε
περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  ή  κατάθεσης  στο  πρωτόκολλο,  οι  φάκελοι
προσφοράς  γίνονται  δεκτοί  εφόσον  έχουν  πρωτοκολληθεί  στο  πρωτόκολλο  της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη του
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 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. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του ………….. (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα - ιδίως επωνυμία,
οδός,  αριθμός,  Τ.Κ.,  πόλη,  τηλέφωνο,  fax  και  e-mail  -  και  σε  περίπτωση  ένωσης
οικονομικών  φορέων  τα  στοιχεία  όλων  των  μελών  αυτής)  για  την  προμήθεια  :
«……………….» με αναθέτουσα αρχή ……. και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών….. 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
β)  ξεχωριστός  σφραγισμένος  φάκελος,  με  την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,  ο  οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 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, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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). 5. Προσφορές που περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του
άρθρου  7  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
6.  Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού
σημειώνει  στο  πρακτικό  της  την  εκπρόθεσμη  υποβολή  (ακριβή  ώρα  που  περιήλθε  η
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
8.  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.

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

1.  Ο  φάκελος  προσφοράς  (προσφορά)  των  διαγωνιζομένων  περιλαμβάνει,  επί  ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με
τα κατωτέρω:

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει
τα ακόλουθα:

α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  συμπληρωμένο  βάσει  του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής
της 5ης Ιανουαρίου 2016.

Προς  διευκόλυνση  των  οικονομικών  φορέων,  υπόδειγμα  αυτού,  επισυνάπτεται  στη
παρούσα  διακήρυξη  και  επικουρικά  ο  Δήμος  έχει  αναρτήσει  στο  site  του  Δήμου
το αρχείο XML  για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν
μέσω της υπηρεσίας Promitheus ESPDint.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του
διαγωνισμού,  οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  προσφεύγουν  απ’  ευθείας  στην
ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint, να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται
στην διακήρυξη,  να συμπληρώνουν τις  σχετικές  απαντήσεις  και  να το εκτυπώνουν σε
μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.





Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία  23 της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  με  αρ.  πρωτ.    949/13-02-2018  (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)  καθώς  και  στις
οδηγίες του παρατήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της
5ης Ιανουαρίου 2016 και στο link:

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#
%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]

Oι  πληροφορίες  που  ορίζονται  στα  μέρη  ΙΙ  και  ΙΙΙ   δεν  πρέπει  να  παρέχονται  για
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας.

Οι  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  κριτήρια  επιλογής  του  μέρους  IV
περιορίζονται αποκλειστικά στο «α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής»  και δεν
χρήζει συμπλήρωσης το υπόλοιπο μέρος.

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) , είναι δυνατή,
με  μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 73  του Ν.4412/2016, 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.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα,  νοείται  ο  νόμιμος εκπρόσωπος αυτού,  όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  τη
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Οι   προσφέροντες  μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ  νέου Ε.Ε.Ε.Σ.,  το  οποίο  έχει  ήδη
χρησιμοποιηθεί  σε  προηγούμενη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης,  εφόσον
επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
μπορούν  να  υποβάλλονται  προσφορές  ή  αιτήσεις  συμμετοχής.  Αν  στο  διάστημα  που
μεσολαβεί  μεταξύ  της  ημερομηνίας  υπογραφής  του  ΕΕΕΣ  και  της  καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα
δηλωθέντα  στοιχεία,  εκ  μέρους  του,  στο  ΕΕΕΣ,  ο  οικονομικός  φορέας  αποσύρει  την
προσφορά  του,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Στη  συνέχεια
μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας  στηρίζεται  στις ικανότητες  άλλων φορέων,  σύμφωνα με το
άρθρο 78 του N.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς
αυτούς.

β) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του
οικονομικού  φορέα  (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 σύσταση του
νομικού προσώπου, 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.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του διοικητικού οργάνου και

γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό
τους.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλουν  τα
παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  της  υποπεριπτ.  (β),  για  κάθε  οικονομικό
φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση.  Στην  υπεύθυνη  δήλωση  που  υποβάλει  η  ένωση
οικονομικών  φορέων  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ 8/2021 Μελέτη.

4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ 8/2021 Μελέτη.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από
την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως μη
κανονική.

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για το κάθε είδος και
συνολικά για όλα τα είδη της διακήρυξης. Το συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται και
ολογράφως μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Προσφορές  με  συνολική  τιμή  υπερβαίνουσα  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό,
απορρίπτονται.

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ∆ήμο
Αίγινας. Περιλαμβάνεται επίσης η μεταφορά και παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο  που  προβλέπεται  στην  παρούσα  διακήρυξη  ή  που  θα  υποδείξει  η  αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.

Όλες οι τιμές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες. Προσφορά που
θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,  ή δεν
δίνεται ενιαία τιμή για όλα τα τεμάχια κάποιου από τα είδη της διακήρυξης, η προσφορά
απορρίπτεται ως μη κανονική.

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1.  Η  τιμή  του  προς  προμήθεια  υλικού  δίνεται  ανά  μονάδα,  όπως  καθορίζεται  στον
προϋπολογισμό της Μελέτης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί  να υποβάλει  οικονομική προσφορά για το σύνολο της
προμήθειας ή και για τμήμα αυτής.





4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Άρθρο  11:  Παραλαβή  προσφορών  –  Στάδια  αποσφράγισης  αξιολόγησης  –
Κατακύρωση

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 7 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. 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  7.  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.

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
α)  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής,  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική  προσφορά,  ανά  φύλλο.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού
καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά, προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύμφωνα με
την περ. α’ και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδο-
σίας.
γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α’  και β’,  η αναθέτουσα αρχή,
εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάτα-
ξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του
Ν.4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κα-
τακύρωσης. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με
τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Τα αποτελέσματα του ελέγ-
χου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του
άρθρου 105 του Ν.4412/2016 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ’. Μετά
από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη δια-
δικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.





δ)  Επισημαίνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  οι  προσφορές  έχουν  την  ίδια  ακριβώς  τιμή
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις
ισότιμες προσφορές.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες
αρχές,  τηρώντας τις  αρχές της ίσης μεταχείρισης και  της διαφάνειας,  ζητούν από τους
προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση
που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβα-
νομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκ-
μηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης
των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής
πρόσκλησης.

Άρθρο 12. Διαδικασία κατακύρωσης- δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προ-
σφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υπο-
βάλει εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχο-
νται και αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σε μέρα που θα
οριστεί από αυτή ώστε να  ενημερωθούν όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές για να
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν :

Α. Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην
υπεύθυνη δήλωση της   παραγράφου  Β)  από τα  οποία προκύπτει  ότι   ο  προσωρινός
ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικου-
ρικής) κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύ-
ος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον
ως  την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει ει-
σφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικου-
ρική ασφάλιση. 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται  από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προ-
σώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο)  και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπο-
γραφής. 

Γ. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσωρινός ανάδο-
χος είναι ενήμερος  ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων κατά το χρόνο υποβο-
λής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την ημερομη-
νία  υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.





Δ. Πιστοποιητικό,  που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)   εργάσιμες μέρες πριν την υποβο-
λή του,   αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους  σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο
που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγ-
γελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση
έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές του (αν δεν
προκύπτει  το ειδικό επάγγελμα από το επιμελητήριο ή την επαγγελματική οργάνωση). Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να εμφαίνεται το ειδικό επάγγελμα το οποίο εί-
ναι και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και να προσκομίζονται τα απαραίτητα έγ-
γραφα που το πιστοποιούν (π.χ καταστατικό κτλ.).

Ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προ-
κύπτει ότι  δεν υφίστανται λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. 
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  έως τρεις  (3) μήνες πριν από την  υποβολή
του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ)  στις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  τον  κατά  περίπτωση  νόμιμο  εκ-
πρόσωπο.

Εάν από το υποβληθέν  ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος το αδικήματος  για το
οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές απο-
φάσεις.

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται ότι:

i. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που θέτει εν αμφιβόλω την ακε-
ραιότητά του. 
ii.  Δεν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ου-
σιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλε-
σμα την πρόωρη καταγγελία  της προηγούμενης σύμβασης,  αποζημιώσεις ή άλλες πα-
ρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει απο-
κρύψει τις πληροφορίες αυτές ή  δεν έχει  υποβληθεί σε βάρος του η κύρωση του ορι-
ζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσία και κατά τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.44.12/2016
iii. Δεν συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 και ότι ο οι-
κονομικός φορέας δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού. 





Ζ.  Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του  προσφέροντος  ή  του  υποψηφίου  νομικού
προσώπου.    
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φο-
ρέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πι-
στοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτω-
ση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οι-
κονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμι-
μης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, κλπ.,  ανάλογα με  τη  νομική μορφή του οικονομικού φορέα),  συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υπο-
βολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δή-
λωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοι-
νοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φο-
ρέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/
ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκ-
πρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξου-
σία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικα-
νότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται  υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι απο-
κλεισμού ,ήτοι των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου.

Γενικά:

1.Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητι-
κό,  ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που ανα-
φέρονται  στην παρ.1,στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ.2 και στην περίπτωση β΄ της
παρ.4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικα-
θίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστι-
κής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού ορ-
γανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-
στημένος ο οικονομικός φορέας.





Στις ανωτέρω περιπτώσεις μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση προσκομί-
ζεται έγγραφο δικαστικής  ή διοικητικής αρχής στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.1,στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ.2
και στην περίπτωση β΄ της παρ.4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προ-
σώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπο-
γραφής. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών.

Οι ένορκες βεβαιώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί έως  τρεις (3) μήνες πριν από την υπο-
βολή τους.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παρα-
πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει  στην
ένωση .

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία
έχουν  τη  μορφή  και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία  από  την  οποία
διέπονται. 

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευ-
κρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υπο-
βάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνο-
δευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγη-
ση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δι-
καιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρ-
μόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του
προηγούμενου εδαφίου και εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης της παρ. 1. 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμε-
τοχής και  πριν  από το στάδιο κατακύρωσης,  κατ’  εφαρμογή του  πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 79, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016,είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, απορρίπτεται η προσφορά του προσω-
ρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,
που είχε  προσκομισθεί,  σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016,  περί  εγγυήσεων,
εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδι-
κότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται. 





 4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγ-
γύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκομισθεί,  και  η κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προ-
σφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολο-
γητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η
πλήρωση μιας  ή περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με την παρ. 1 και τα άρθρα 75, περί κριτηρίων επιλογής, 76, περί κριτηρίων επι-
λογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου και 77, περί κριτηρίων επιλογής
σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συ-
ναφών επιστημονικών υπηρεσιών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου
και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, περί χρόνου συνδρομής όρων συμμετοχής και οψι-
γενών μεταβολών, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,
σύμφωνα με το άρθρο 72, περί εγγυήσεων, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν ορι-
στεί  στα  έγγραφα της  σύμβασης,  χωρίς  να λαμβάνεται  υπόψη η προσφορά του  προ-
σφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι: α)
δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 και β) πληροί τα σχετικά
κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, η διαδι-
κασία ματαιώνεται. 
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλή-
ρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2, και τη διαβίβαση του φα-
κέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφα-
ση κατακύρωσης του άρθρου 105.
7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητι-
κών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και στις
διατάξεις του παρόντος.

8.Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης)  ισχύει  ο ν.
4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επι-
κυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχε-
τικά τα εξής:

- Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγ-
γράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ.
2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμ-
βάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.)
για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντι-
γράφων. 





- Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδα-
πές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρ-
μόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνε-
ται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνί-
ες.

- Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικη-
γόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’
της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά συνοδεύονται
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρ-
μόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρ-
μόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.13 του Ν.4412/2016 τα αποδεικτικά τα οποία αποτε-
λούν  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,
εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά
τους.

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά απο-
δεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγ-
γράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους.

9.Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού ορ-
γάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη πο-
σότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει
τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%)
της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμ-
βασης.

Άρθρο 13. Συμφωνητικό - διάρκεια σύμβασης 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, το αρ-
μόδιο τμήμα του Δήμου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμ-
φωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) μέρες,  από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, αφού ο ανάδοχος καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κη-
ρύσσεται 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 περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106. Η αναθέτου-
σα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την κατα-
πίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας κατόπιν συμφωνί-
ας των δύο μερών χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση κα-
θώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού, μετά από σχετική έγκριση
του αρμόδιου οργάνου.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω διάρ-
κεια, ο Δήμος δύναται να επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλή-
ρωση του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το αρχι-
κό συμβατικό χρόνο, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής ,είτε από αίτημα του
προμηθευτή πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

Άρθρο 14: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που
δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της  παρούσης  και  που  είναι
εγκατεστημένα νόμιμα στην Ελλάδα και σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την
Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης καθώς και
δ)  ενώσεις  προσφερόντων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  εφόσον
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης,
ε)  συνεταιρισμοί,  εφόσον  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της
παρούσης,
στ)  κοινοπραξίες  προσφερόντων,  εφόσον  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο
αντικείμενο της παρούσης.
Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λάβουν  ορισμένη  νομική  μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σε  αυτή  ο  διαγωνισμός  εφόσον  η  λήψη  ορισμένης
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 15: Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε  προσφέρων  αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,
εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (αν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή  νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων)
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1.  Όταν υπάρχει  εις  βάρος του τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση για  έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.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.
2. Όταν ο προσφέρων 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 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. Αν ο προσφέρων 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.  Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας 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,(άρθρο 73 παρ.4 περ. β Ν.4412/2016.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3.
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,  παρότι  συντρέχει  ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή,  ο εν λόγω οικονομικός
φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  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, με τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση (παρ. 7 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016). 6. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση
της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο
εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία
εκδίδεται  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  παρέλευση  του  σχεδίου
απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα
σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή
αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα.
7.  Οικονομικός φορέας  που του 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 δημοσίων (διαγωνισμό).

Άρθρο 16: Κριτήρια επιλογής Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  απαιτούν  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  είναι
εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο
κράτος - μέλος εγκατάστασής τους.

Άρθρο 17: Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης

1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό
που θα καλύπτει  το  2% (δύο) τοις εκατό (%) επί  της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης,
χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 959,99 ευρώ εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει  το 2% της εκτιμώμενης
αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ειδών ως αυτά καθορίζονται στη
μελέτη 8/2021.
 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
2.  Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, πριν την
υπογραφή του  συμφωνητικού,  εγγύηση καλής  εκτέλεσης  των  όρων της  σύμβασης,  το





ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης  αξίας της σύμβασης (ή του
τμήματος αυτής αν προβλέπεται αυτό από τους όρους της παρούσας), χωρίς τον Φ.Π.Α.
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
3. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 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 ημερομηνία διενέργειας 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,
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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.
5.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  του  αναδόχου  από  ένα  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
6.  Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της  σύμβασης  σε  ένωση  (κοινοπραξία),  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
                                                                                                        
Άρθρο 18: Ενστάσεις
Σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η
προθεσμία άσκησης 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 μέχρι  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με  τα  οριζόμενα  και  στο  άρθρο  221,  εντός  προθεσμίας  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 παράβολου, 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.
Η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  ανωτέρω  ένστασης  και  η  άσκησή  της  κωλύουν  τη
σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, ή άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
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 του εν λόγω άρθρου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της
έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄8).
Η άσκηση της ένστασης του εν λόγω άρθρου, 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
άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄8).

Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας
1.  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  συντάσσονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική  γλώσσα  και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των  τμημάτων  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες
γλώσσες,  επικρατεί  η  ελληνική  έκδοση.  Τυχόν  ενστάσεις  υποβάλλονται  στην  ελληνική
γλώσσα.
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα,  και  η  μετάφραση  των  εν  λόγω  εγγράφων  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 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε
από ορκωτό μεταφραστή  της χώρας προέλευσης,  αν υφίσταται  στη  χώρα αυτή  τέτοια
υπηρεσία.
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης
είτε  από το  νόμιμο  επικυρωμένο  έγγραφο  από  το  αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με
την  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 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται  σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται  από
μετάφραση στην ελληνική.
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου,  θα  γίνονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική  γλώσσα.  Ο  ανάδοχος  είναι





υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την
αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.
Άρθρο 20: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για  τη  δημοπράτηση  και  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των
παρακάτω νομοθετημάτων:
-  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
- το άρθρο 18 του Ν.4469/2017 περί δημοσιεύσεων.
- το άρθρο 47 του Ν.4472/2017.
- της υπ’ αριθμ.57654/23-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1781/2017 Τεύχος Β΄) περί
λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ.
-  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').
-  του  Ν.3463/2006 «Κύρωση του  Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006
τεύχος Α').
-  του  Ν.4250/2014 «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
- του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- 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».
-  οι  σε  εκτέλεση  των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις,  καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που
εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη  αυτής  (περίληψη  της  διακήρυξης)  δημοσιεύεται  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,
τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www  .  aegina  .  gr  ).
 
Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  με  βάση  τα  οποία  θα  εκτελεσθεί  η  προμήθεια  είναι  τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η
σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 8/2021 Μελέτης.

Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π. για τον
διαγωνισμό  ,το  αργότερο  έξη   (6)  μέρες  πριν  από  την  ημερομηνία   λήξης  υποβολής
προσφορών, αυτές θα παρέχονται  εγγράφως από την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4)
πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών.  Για  οποιαδήποτε
τροποποίηση στα τεύχη δημοπράτησης και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών οι
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ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Δήμου
www.aegina.gr. 

Άρθρο 24: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  έχει
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.

Άρθρο 25. Εμπιστευτικότητα

Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της  συγκεκριμένης πληροφορίας.

Τονίζεται  ότι  δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα  στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Άρθρο 26. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα

Το δικαίωμα  πρόσβασης  στα  έγγραφα των  προσφορών άλλων οικονομικών  φορέων
ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1  του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34).

Άρθρο 27: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση
του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει  να έχει  ολοκληρωθεί  εάν δεν
ορίζεται διαφορετικά το αργότερο δύο έτη μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι
οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  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. 

Ο Ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές
πληροφορίες ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται πως έχει λάβει γνώση ότι
οι  εμπιστευτικές  αυτές  πληροφορίες  προστατεύονται  από  την  Πολιτική  Ασφάλειας
Πληροφοριών του Δήμου Αίγινας,  την  υφιστάμενη Εθνική  Νομοθεσία περί  προστασίας
προσωπικών δεδομένων, καθώς και το Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία
του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από το Δήμο Αίγινας, αναλαμβάνει
την υποχρέωση έναντι του Δήμου Αίγινας αποφυγής οιασδήποτε διαρροής τους και του
χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια. 
Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Αίγινας ως Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα του
Δήμου  Αίγινας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαφυλάξει  το  απόρρητο  και  να  μην





αποκαλύψει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με τα οποία αποκτά πρόσβαση
σε αυτά. 
Ο ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει:

 Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι’ ιδί-
αν μόνο χρήση η δε περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται.

 Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυ-
τόν για τον οποίο δόθηκαν.

 Να μην αναπαραγάγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες.
 Να επιστρέψει στο Δήμο Αίγινας οποιοδήποτε έγγραφο εάν του ζητηθεί.

Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα πληροφοριακά
συστήματα του Δήμου Αίγινας με τη χρήση των δικών του κωδικών και σε περίπτωση που
έχει την υποψία ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, θα
πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Αίγινας.
Η υποχρέωσή του αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών
πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που του έχει ανατεθεί, της
συνεργασίας του με τον Δήμο Αίγινας ή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών που του
έχει δοθεί, θα συνεχίζει να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης του
με τον Δήμου Αίγινας.

Ο ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους
του εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να
επισύρει νομικές διώξεις και κυρώσεις εναντίον του.

Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως κατανοήσει πως η σκόπιμη και μη εξουσιοδοτημένη
αποκάλυψη αποτελεί  καταστρατήγηση της Πολιτικής Ασφάλειας  του Δήμου Αίγινας  και
λόγο για ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.  

Άρθρο 28 : Διάφορες ρυθμίσεις
Η έγκριση διενέργειας  της δημοπρατούμενης προμήθειας και  η δέσμευση της σχετικής
πίστωσης,  αποφασίστηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  134/2021 Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ
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ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 57.491,60€  (πλέον  Φ.Π.Α.) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α΄

- ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚθΕΣH
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών 
επισκευής – συντήρησης κοιμητηρίων δημοτικών κοινοτήτων νήσου Αίγινας και επισκευής 
οδοστρωμάτων από βλάβες του δικτύου ύδρευσης, ασφαλτικών υλικών και σιδηρού οπλισμού 
που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Αίγινας, για τη συντήρηση οδών του 
Δήμου. Η προμήθεια θα καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες για την επισκευή και ανακατασκευή 
τμημάτων οδοστρώματος που προκαλούνται από φθορές (τομές, λακκούβες κλπ).

Στη παρούσα τεχνική μελέτη περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα αδρανή υλικά για την κάλυψη των
αναγκών επισκευής, συντήρησης των κοιμητηρίων που ανήκουν στα διαμερίσματα των 
Δημοτικών Κοινοτήτων.

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελεστούν από το Τακτικό και έκτακτο προσωπικό της Υπηρεσία 
Οδοποιίας για την αντιμετώπιση των συνήθων προβλημάτων συντήρησης όπως επισκευή- 
ανακατασκευή των διαδρομών μεταξύ των θέσεων ταφής, επισκευή τοιχοποιίας στους 
περιμετρικούς μαντρότοιχους, επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, επισκευή συντήρηση 
περιβάλλοντος χώρου.

Οι Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αίγινας δύναται να εκτελέσουν τις ανωτέρω περιγραφόμενες 
εργασίες επισκευής, συντήρησης στα Δημοτικά Κοιμητήρια, καθώς διαθέτουν τα κατάλληλα 
εργαλεία χειρός, μηχανήματα Παρασκευής μικρών ποσοτήτων σκυροδέματος, ξυλεία οικοδομής 
για όπου απαιτηθεί, εμπειρία και γνώση για την εκτέλεση αυτής της κλίμακας εργασιών.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αίγινας προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια των απαιτούμενων αδρανών υλικών για την 
εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης τμημάτων του οδικού δικτύου με σκοπό την 
επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση μετά από φθορές που προκλήθηκαν από βλάβες και 
εκσκαφές του δικτύου ύδρευσης. Οι επισκευές των οδοστρωμάτων που θα αποκατασταθούν 
δημιουργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και προκαλούνται από εκσκαφές κυρίως που 
διενεργεί η υπηρεσία ύδρευσης για την επισκευή βλαβών του δικτύου ύδρευσης καθώς 
σημειώνονται σε όλες τις Δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αίγινας.
Οι απαραίτητες εργασίες επισκευής-συντήρησης των οδοστρωμάτων αφορούν α)Τομή με 
ασφαλτκόπτη, β) απόξεση επιφάνειας εργασίας σε βάθος 8 με 12 cm, γ) εξυγίανση βάσης- 
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υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου όπου απαιτείται (χαλίκι, γαρμπίλι), δ) κατασκευή επι 
τόπου έτοιμου σκυροδέματος και επίστρωση στην διαμορφωμένη επιφάνεια.
Οι ανωτέρω εργασίες επισκευής- συντήρησης θα πραγματοποιηθούν από το τεχνικό και εργατικό 
προσωπικό της υπηρεσίας Οδοποιίας καθώς διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό, την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, με την επίβλεψη της Διεύθυνσης των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας.

Οι ποσότητες αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Στην τιμή μονάδος των υλικών περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά τους σε σημείο του 
Δήμου που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς 
καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

         Η προμήθεια θα γίνει με βάση την χαμηλότερη     προσφορά.
Κωδικός CPV: 44113620-7 Άσφαλτος, 44114100-3 Έτοιμο Σκυρόδεμα και 44111000-1 
Οικοδομικά Υλικά.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής, εφόσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης για την προμήθεια των υλικών.
Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
▪ του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ.
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016,
▪ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10,
▪ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/08.08.2016,
▪ των άρθρων 116,117 του Ν. 4412/08.08.2016,
▪ του άρθρου 120 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ.
32 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016,
▪ του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/
2380/18.12.2012,
▪ του άρθρου 45 του Ν.4412/2016,
▪ του άρθρου 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016.

Ο προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσόν των 57.491,60 € συν Φ.Π.Α. 24% 13.797,98 €. Συνολικής
δαπάνης 71.289,58 €.

Η εν λόγω δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμύ του Δήμου 
Αίγινας οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τους Κ.Α: 30.6662.08  και 45.6662.01 και 
προέρχεται από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης 
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή 
περισσότερες ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α, ΟΜΑΔΑ Β, ΟΜΑΔΑ Γ, ΟΜΑΔΑ Δ) των προς προμήθεια 
ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα 
κάθε ομάδας του προϋπολογισμού.

Η προμήθεια που αφορά την ΟΜΑΔΑ Γ (ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ) και την ΟΜΑΔΑ Δ (ΣΙΔΗΡΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ) θα πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο 
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κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση 
τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ειδικά η προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) και της ΟΜΑΔΑΣ Β  (ΑΔΡΑΝΗ 
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ), θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ.10 άρθρου 6 του 
Ν.4412/2016.

Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας ορίζονται επτά μήνες από την 
υπογραφή των συμβάσεων.

Αίγινα, 18/06/2021
Η Συντάξασα

 Σκαλτσιώτη Ξανθή
  Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ     
Αμμοχάλικο
                Τα αδρανή πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 καθώς και 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ-408 και δεν πρέπει να περιέχουν επιβλαβή συστατικά σε ποσότητες τέτοιες που να 
επιφέρουν βλάβη στο σκυρόδεμα ή να δημιουργούν διάβρωση στον οπλισμό.

Α. ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (κοκομετρίας 0-3mm σε m3).                  
            Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι 
απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες και η κοκκομετρική διαβάθμιση θα είναι σύμφωνη με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13055:2002 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Θραυστή ή συλλεκτή 
διαβαθμισμένη 0/7, 0/5 χονδρόκοκκη 0/3 µεσόκοκκη 0/1 λεπτόκοκκη. Η άµµος θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω 
απαιτήσεις:
• Η επιλογή της άµµου (φυσική, ποταµίσια ή ορυκτή) θα είναι κατά περίπτωση, έπειτα από επιλογή της υπηρεσίας, 
ανάλογα µε το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί και τις ανάγκες της υπηρεσίας 
• Η άµµος που χρησιμοποιείται για την Παρασκευή κονιαμάτων πρέπει να είναι πολύ καλά διαβαθμισμένη, καθώς 
από τη διαβάθµισή της εξαρτάται η ποιότητα και η εξαφάνιση του κονιάματος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την 
κοκκοµετρική διαβάθµιση, σύµφωνα µε τους οποίους η κοκκοµετρική γραµµή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η 
άµµος να περιέχει όλα τα µεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές 
κοκκοµετρικές καµπύλες (FULLER EMPA κτλ). Γενικά στα κονιάµατα λιθοδοµών ή πλακοστρώσεων κτλ. Όπου το 
πάχος του κονιάματος είναι μεγαλύτερο από 15 mm χρησιμοποιείται χονδρόκοκκη άµµος (0/7). Στην περίπτωση 
πάχους του αρµού ή της στρώσης 8 mm – 15 mm χρησιµοποιείται µεσόκοκκη άµµος (0/3). Στην περίπτωση πάχους 
µικρότερου από 8 mm η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1) 
• πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, µαρµαρυγία κτλ. Οι 
αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές – κατά βάρος – περιεκτικότητες είναι : 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά 
συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον µαρµαρυγία. Ειδικότερα η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να 
δηµιουργήσουν λάσπη), των οποίων οι κόκκοι είναι µικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε 
βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/7 και το 4% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/3. Η άµµος πρέπει να 
περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή µικρότερης των 0,2 mm 
• Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαµάτων είναι τα ακόλουθα : Απαίτηση Πρότυπο 1 Αδρανή κονιαµάτων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 : 2002 2 Ελαφρά αδρανή για σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 : 2002 3 
∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933 4 ∆οκιµές µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 5 ∆οκιµές 
αντοχής έναντι θερµικών και καιρικών µεταβολών ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 6 ∆ειγµατοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων 
ΕΝ 932
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Β. ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ  
Χαλίκι λατομείου κοκομετρίας 1-2cm σε m3. 
           To θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό ομοιόμορφης 
ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, 
περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή έθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. Η κοκκομετρική 
διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της 
Π.Τ.Π.Ο-155 και πρέπει να είναι ομαλή χωρίς απότομες διαβαθμίσεις. Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 (3Α) Τα 
αδρανή υλικά (που διατίθενται και χρησιµοποιούνται), πρέπει να φέρουν την σήµανση CE και ανάλογα µε την χρήση
τους να ακολουθούνται τα αντίστοιχα εναρµονιςµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Συγκεκριµένα αδρανή 
θραυστά ή συλλεκτά σύµφωνα µε τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2008 (αδρανή για σκυρόδεµα), ΕΛΟΤ ΕΝ 
13139:2002 (αδρανή για κονιάµατα) και ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1:2002 (ελαφρά αδρανή για σκυροδέµατα, κονιάµατα και 
ενέµατα). Χαλίκι (συσκευασία BIG BAG) Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Π.Τ.Π. Ο-155. Το χαλίκι πρέπει να 
έχει διάµετρο 1–2cm.

Γ. Τσιμέντο κοινό πόρτλαντ  50 kg
             Το τσιμέντο (χρώματος λευκού ή γκρι) θα είναι πρόσφατης παραγωγής και συσκευασμένο σε σακιά των 50 
kg. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που 
περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Η Προμήθεια των ειδών της ανωτέρω ομάδας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.

ΟΜΑΔΑ Β
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ  

ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αμμοχάλικο
                Τα αδρανή πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 καθώς και 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ-408 και δεν πρέπει να περιέχουν επιβλαβή συστατικά σε ποσότητες τέτοιες που να 
επιφέρουν βλάβη στο σκυρόδεμα ή να δημιουργούν διάβρωση στον οπλισμό.

Α. ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (κοκομετρίας 0-3mm σε m3).                  
            Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι 
απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες και η κοκκομετρική διαβάθμιση θα είναι σύμφωνη με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13055:2002 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Θραυστή ή συλλεκτή 
διαβαθμισμένη 0/7, 0/5 χονδρόκοκκη 0/3 µεσόκοκκη 0/1 λεπτόκοκκη. Η άµµος θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω 
απαιτήσεις:
• Η επιλογή της άµµου (φυσική, ποταµίσια ή ορυκτή) θα είναι κατά περίπτωση, έπειτα από επιλογή της υπηρεσίας, 
ανάλογα µε το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί και τις ανάγκες της υπηρεσίας 
• Η άµµος που χρησιμοποιείται για την Παρασκευή κονιαμάτων πρέπει να είναι πολύ καλά διαβαθμισμένη, καθώς 
από τη διαβάθµισή της εξαρτάται η ποιότητα και η εξαφάνιση του κονιάματος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την 
κοκκοµετρική διαβάθµιση, σύµφωνα µε τους οποίους η κοκκοµετρική γραµµή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η 
άµµος να περιέχει όλα τα µεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές 
κοκκοµετρικές καµπύλες (FULLER EMPA κτλ). Γενικά στα κονιάµατα λιθοδοµών ή πλακοστρώσεων κτλ. Όπου το 
πάχος του κονιάματος είναι μεγαλύτερο από 15 mm χρησιμοποιείται χονδρόκοκκη άµµος (0/7). Στην περίπτωση 
πάχους του αρµού ή της στρώσης 8 mm – 15 mm χρησιµοποιείται µεσόκοκκη άµµος (0/3). Στην περίπτωση πάχους 
µικρότερου από 8 mm η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1) 
• πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, µαρµαρυγία κτλ. Οι 
αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές – κατά βάρος – περιεκτικότητες είναι : 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά 
συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον µαρµαρυγία. Ειδικότερα η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να 
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δηµιουργήσουν λάσπη), των οποίων οι κόκκοι είναι µικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε 
βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/7 και το 4% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/3. Η άµµος πρέπει να 
περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή µικρότερης των 0,2 mm 
• Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαµάτων είναι τα ακόλουθα : Απαίτηση Πρότυπο 1 Αδρανή κονιαµάτων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 : 2002 2 Ελαφρά αδρανή για σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 : 2002 3 
∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933 4 ∆οκιµές µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 5 ∆οκιµές 
αντοχής έναντι θερµικών και καιρικών µεταβολών ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 6 ∆ειγµατοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων 
ΕΝ 932

Β. ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ  
Χαλίκι λατομείου κοκομετρίας 1-2cm σε m3. 
           To θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό ομοιόμορφης 
ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, 
περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή έθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. Η κοκκομετρική 
διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της 
Π.Τ.Π.Ο-155 και πρέπει να είναι ομαλή χωρίς απότομες διαβαθμίσεις. Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 (3Α) Τα 
αδρανή υλικά (που διατίθενται και χρησιµοποιούνται), πρέπει να φέρουν την σήµανση CE και ανάλογα µε την χρήση
τους να ακολουθούνται τα αντίστοιχα εναρµονιςµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Συγκεκριµένα αδρανή 
θραυστά ή συλλεκτά σύµφωνα µε τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2008 (αδρανή για σκυρόδεµα), ΕΛΟΤ ΕΝ 
13139:2002 (αδρανή για κονιάµατα) και ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1:2002 (ελαφρά αδρανή για σκυροδέµατα, κονιάµατα και 
ενέµατα). Χαλίκι (συσκευασία BIG BAG) Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Π.Τ.Π. Ο-155. Το χαλίκι πρέπει να 
έχει διάµετρο 1–2cm.

Γ. ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ  
Γαρμπίλι λατομείου κοκομετρίας 0,5- 10mm σε m3.  
           To θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό ομοιόμορφης 
ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, 
περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή έθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. Η κοκκομετρική 
διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της 
Π.Τ.Π.Ο-155 και πρέπει να είναι ομαλή χωρίς απότομες διαβαθμίσεις. Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 (3Α). Τα 
αδρανή υλικά (που διατίθενται και χρησιµοποιούνται), πρέπει να φέρουν την σήµανση CE και ανάλογα µε την χρήση
τους να ακολουθούνται τα αντίστοιχα εναρµονιςµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Συγκεκριµένα αδρανή 
θραυστά ή συλλεκτά σύµφωνα µε τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2008 (αδρανή για σκυρόδεµα), ΕΛΟΤ ΕΝ 
13139:2002 (αδρανή για κονιάµατα) και ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1:2002 (ελαφρά αδρανή για σκυροδέµατα, κονιάµατα και 
ενέµατα). Γαρμπίλι (συσκευασία BIG BAG) Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Π.Τ.Π. Ο-155. Το γαρµπίλι πρέπει 
να έχει διάµετρο 0,5–10mm.

Δ. Τσιμέντο κοινό πόρτλαντ  50 kg
             Το τσιμέντο (χρώματος λευκού ή γκρι) θα είναι πρόσφατης παραγωγής και συσκευασμένο σε σακιά των 50 
kg. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που 
περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Η Προμήθεια των ειδών της ανωτέρω ομάδας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.
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ΟΜΑΔΑ Γ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

Το θερμό ασφαλτόμιγμα θα καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες στην έδρα του Δήμου Αίγινας για την 
αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων. Θα παρασκευάζεται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή 
υλικά λατομείου προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου (θα πληροί τους όρους και τις 
απαιτήσεις της ΠΤΠ Α 265). 

1.Εκτέλεση Εργασιών 
1.1. Παραγωγή του ασφαλτομίγματος Παράγεται στις ίδιες εγκαταστάσεις με τα συνήθη ασφαλτομίγματα, 

σύμφωνα με την ΠΤΠ Α265 (παρ.4).
Επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης των θερμοκρασιών και κυρίως κατά την ανάμιξη, λόγω του κινδύνου 

αλλοίωσης της ασφάλτου. Κατά τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, για
ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών, ώστε κατά τη διάστρωση να τηρούνται οι ελάχιστες θερμοκρασίες, που 
αναφέρονται παρακάτω. Για αυτό, συνιστάται να επιβάλλεται η κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς ασφαλτομίγματος.

1.2. Συγκολλητική επάλειψη
Λόγω του μικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική επάλειψη με μικρή ποσότητα 

ασφαλτικού γαλακτώματος (να παραμένουν τελικά τουλάχιστον 300 g/m2 ασφαλτικού συνδετικού), για την αποφυγή 
δημιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης. 

Αποβλέποντας στην επιτυχία μίας ομοιογενούς επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, η διάχυση πρέπει να 
πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα με περιεκτικότητα 30% σε 
άσφαλτο. (Γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο π.χ. 60% αραιώνεται προσεκτικά, με προσθήκη υδατικής 
φάσης 100% - ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του γαλακτώματος - για λήψη γαλακτώματος που να 
δίδει υπόλειμμα ασφαλτικού 30%). 

1.3 Έλεγχοι υλικών κατασκευής
Ισχύουν οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται και για τα συνήθη ασφαλτομίγματα (ΠΤΠ Α265, παρ.6 και 7).
Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται στην ποιότητα των χονδρόκοκκων αδρανών, από τα οποία κυρίως εξαρτώνται τα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά της αντιολισθηρής στρώσης. 
Οι εκτελούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι οι εξής: 
α. Ασφαλτικό συνδετικό 
Τα προβλεπόμενα στην ΠΤΠ Α200, σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές ASTM D 946 και D 3381. 
β. Αδρανή υλικά 
Εκτός από τις δοκιμές που αναφέρονται στην ΠΤΠ Α265, εκτελούνται και οι εξής δοκιμές: 
1. Σχήμα κόκκων (Flakiness Index) BS 812 Par t 105.1.
2. Δείκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV) BS 812 Part 3.
3. Δείκτης φθοράς σε απότριψη (AAV) BS 812 Part 3.
4. Φθορά σε τριβή και κρούση (Los Angeles) ASTM C 131.
γ. Ασφαλτόμιγμα 
Κενά αέρος στο συμπυκνωμένο ασφαλτόμιγμα ASTM D 3203. 
δ. Τελική επιφάνεια 
Επιφανειακή υφή (μέθοδος της άμμου) ASTM E 965. 
Η ποιότητα του προσκομιζόμενου υλικού θα πρέπει να είναι άριστη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές 

και ο Δήμος δύναται να εξετάσει την ποιότητα και καταλληλότητα του προμηθευόμενου υλικού με αίτηση στο 
κεντρικό εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή σε ανάλογο ή διαπιστευμένο ιδιωτικό. Το προμηθευόμενο ασφαλτόμιγμα 
θα πρέπει να διαθέτει CE και να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 9001 ή παρόμοιο πιστοποιητικό ανάλογου 
διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης ποιότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή θα 
γίνεται χρηματική περικοπή από τον προμηθευτή μετά από τη σύνταξη σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή 
Παραλαβής προμηθειών του Δήμου Αίγινας.

Τέλος, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτη μικρό διαστρωτήρα ασφάλτου (finisher) διαστάσεων 
1,20μ(min)-2,20μ(max) για την κάλυψη των αναγκών σε μικρούς δρόμους.  
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ΟΜΑΔΑ Δ

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χαλύβδινοι οπλισµοί Β 500C (S500s) 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2/1423-3: 2006 και 

του κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τρημάτων του 
έργου. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά και σε ποσότητες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του
Δήμου, και θα αποτίθενται στον τόπο των έργων και στις ακριβείς θέσεις που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων 
από την Υπηρεσία, (στα υλικά με την μεταφορά). Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή
τιμή (τιμή προσφοράς). 

Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή,
αυτά θα ελεγχθούν σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η 
επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον 
κύριο του έργου, ο οποίος διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές 
συνέπειες αυτής της πράξεως. 

Όλα τα παραπάνω υλικά θα διαθέτουν σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με την 6690 απόφαση (ΦΕΚ 
19/τ.Β’/15-6-2012). 

Ειδικά η προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) και της ΟΜΑΔΑΣ Β  (ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ), θα πραγματοποιηθεί 
μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ.10 
άρθρου 6 του Ν.4412/2016.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα , 18/06/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα , 18/06/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 
& ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΙΓΙΝΑΣ»

Αριθ. Μελέτης:       8  /2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑ  ΔΑ Α   

(ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   )  

Α/Α Είδος Υλικού      

   
Μονάδα

Μέτρησης Ποσότητες

Τιμή
Μονάδας

(χωρίς
Φ.Π.Α.)

Δαπάνη Φ.Π.Α.
24%

Συνολική
Δαπάνη

1. (ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ)
1Άμμος  λατομείου  κοκομετρίας
0-3mm σε m3.

μ3 50 30,00 € 1.500,00 € 360,00 € 1.860,00 €

2Χαλίκι  λατομείου  κοκομετρίας
1-2cm σε m3.

μ3 30 30,00 € 900,00 € 216,00 € 1.116,00 €

3Σακί  τσιμέντο  τύπου  Portland
50kg.

τεμ 180 7,80 € 1.404,00 € 336,96 € 1.740,96 €

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.804,00 € 912,96 € 4.716,96€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑ  ΔΑ Β   

(ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)

Α/Α Είδος Υλικού      

   
Μονάδα

Μέτρησης Ποσότητες

Τιμή
Μονάδας

(χωρίς
Φ.Π.Α.)

Δαπάνη
Φ.Π.Α.
24%

Συνολική
Δαπάνη

1. (ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ)
1Άμμος  λατομείου  κοκομετρίας
0-3mm σε m3.

μ3 70 30,00 € 2.100,00 € 504,00 € 2.604,00 €

2Χαλίκι  λατομείου  κοκομετρίας
1-2cm σε m3.

μ3 30 30,00 € 900,00 € 216,00 € 1.116,00 €

3Γαρμπίλι  λατομείου
κοκομετρίας 0,5- 10mm σε m3.

μ3 30 35,00 € 1.050,00 € 252,00 € 1.302,00 €

4Σακί  τσιμέντο  τύπου  Portland
50kg.

τεμ 210 7,80 € 1.638,00 € 393,12 € 2.031,12 €

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.688,00€ 1.365,12 € 7.053,12 €
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Γ

Α/Α Είδος Υλικού      

   
Μονάδα

Μέτρησης Ποσότητες

Τιμή
Μονάδας

(χωρίς
Φ.Π.Α.)

Δαπάνη Φ.Π.Α.
24%

Συνολική
Δαπάνη

1. (ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ)
1Προμήθεια  και  μεταφορά
θερμού ασφαλτομίγματος.

tn 515,50 86,00 € 44.333,00 €10.639,92 € 54.972,92 €

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 44.333,00 €10.639,92 € 54.972,92 €
       

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Δ

Α/Α Είδος Υλικού      

   
Μονάδα

Μέτρησης Ποσότητες

Τιμή
Μονάδας

(χωρίς
Φ.Π.Α.)

Δαπάνη
Φ.Π.Α.
24%

Συνολική
Δαπάνη

1. (ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ)
1ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β500C
(S500s) 

kg 4.074,00 0,90 € 3.666,60 € 879,98 € 4.546,58 €

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.666,60 € 879,98 € 4.546,58 €

        

  Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που
μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών 
στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, 
ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών 
που θα απασχολήσει κ.α

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα , 18/06/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα , 18/06/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 
& ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΙΓΙΝΑΣ»

Αριθ. Μελέτης:      8   /2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ & ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

       Με την παρούσα μελέτη, πρόκειται ο Δήμος Αίγινας να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΙΝΑΣ»  που θα

χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Αίγινας, για τη συντήρηση οδών του Δήμου.

α/α Περιγραφή Αγαθού/ών CPVS 
Ποσότ

ητα 
Μονάδα

μέτρησης 

Ενδεικτική τιμή
μονάδος  (€) χωρίς

ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α
(ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)

1 Άμμος  λατομείου  κοκομετρίας  0-3mm
σε m3.

44111000-1 50 μ3 30,00 € Τριάντα
ευρώ

2 Χαλίκι λατομείου κοκομετρίας 1-2cm σε
m3.

44111000-1 30 μ3 30,00 € Τριάντα
ευρώ

3 Σακί τσιμέντο τύπου Portland 50kg. 44111000-1 180 τεμ 7,80 € Επτά ευρώ
και ογδόντα

λεπτά

ΟΜΑΔΑ Β
(ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)

1 Άμμος  λατομείου  κοκομετρίας  0-3mm
σε m3.

44111000-1 70 μ3 30,00 € Τριάντα
ευρώ

2 Χαλίκι λατομείου κοκομετρίας 1-2cm σε
m3.

44111000-1 30 μ3 30,00 € Τριάντα
ευρώ

3 Γαρμπίλι  λατομείου  κοκομετρίας  0,5-
10mm σε m3. 

44111000-1 30 μ3 35,00 € Τριάντα
πέντε ευρώ

4 Σακί τσιμέντο τύπου Portland 50kg. 44111000-1 210 τεμ 7,80 € Επτά ευρώ
και ογδόντα

λεπτά

ΟΜΑΔΑ Γ

1 (ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ)
Προμήθεια  και  μεταφορά  θερμού
ασφαλτομίγματος.

44113620-7 515,50 tn 86,00€ Ογδόντα έξι
ευρώ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                                           σελ. 12 από 20





ΟΜΑΔΑ Δ

1 (ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ)
ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β500C (S500s)

44111000-1 4.074,00 Kg 0,90€ Ενενήντα
λεπτά   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα , 18/06/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα , 18/06/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 
& ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΙΓΙΝΑΣ»

Αριθ. Μελέτης:     8    /2021

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  ο  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια αδρανών υλικών, θερμού 
ασφαλτομίγματος και σιδηρού οπλισμού για άμεση παρέμβαση, με παράδοση εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου σε σημείο καθορισμένο από την Υπηρεσία.
Ο προϋπολογισμός θα ανέλθει στο ποσόν των 57.491,60 € συν Φ.Π.Α. 24% 13.797,98 €. 
Συνολική δαπάνη   71.289,58  €.  

ΑΡΘΡΟ 2  ο   : Ισχύουσες διατάξεις  
Η πιο πάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
▪ του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ.
1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016,
▪ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10,
▪ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/08.08.2016,
▪ των άρθρων 116,117 του Ν. 4412/08.08.2016,
▪ του άρθρου 120 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του
άρθρου 22 του Ν. 4441/2016,
▪ του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, άρθρο 3 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012,
▪ του άρθρου 45 του Ν.4412/2016,
▪ του άρθρου 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016.

ΑΡΘΡΟ 3  ο   : Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Συγγραφή υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ) Η τεχνική έκθεση
ε) Προσφορά {με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης
προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (άρθρο 86 παρ.1 του Ν.4412/2016)}

ΑΡΘΡΟ 4  ο   : Εγγύηση συμμετοχής / καλής εκτελέσεως  .  
α. Εγγύηση συμμετοχής :Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης σε 
διαδικασίες απευθείας ανάθεσης,  Δε απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες συνοπτικού 
διαγωνισμού (άρθρο 72 παρ. 1α και 1β του Ν.4412/2016).
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για το συνοπτικό διαγωνισμό 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς το Φ.Π.Α.).

ΑΡΘΡΟ 5  ο   :   Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών  
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και
με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
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Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Ο χρόνος και ο τόπος των παραδιδόμενων ειδών θα καθορίζονται με έγγραφο της υπηρεσίας 
προς τον ανάδοχο μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Άρθρο 6  ο   Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας  
1.Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του 
Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. 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.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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 προμηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Άρθρο 7  ο   Παραλαβή υλικών  
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από
τους παρακάτω τρόπους:
α) Με μακροσκοπική εξέταση.
β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ) Με πρακτική δοκιμασία.
δ)Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς
προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός
προβλέπεται από τη σύμβαση.
3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της
μακροσκοπικού ελέγχου.
4. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους,
ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα
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αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.
5. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι
γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί
έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την
επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
6. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και
διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι
για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε
αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά
του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να
απορριφθεί. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση
μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Ασφάλεια προσωπικού του αναδόχου
Ο «Οικονομικός φορέας» υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία ,η δε δαπάνη της ασφαλίσεως τους βαρύνει αυτόν .Σε καμία περίπτωση ο
Δήμος δεν φέρει ευθύνη σε ατυχήματα του προσωπικού του προμηθευτή, φθορές σε μηχανικά
μέσα αυτού, φθορές σε ξένη ιδιοκτησία σε έργα του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. κλπ.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα
Αν κατά την υλοποίηση της εργασίας η Υπηρεσία θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά
δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα
υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο
που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ή Πολυτεχνικών
Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες
προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα
των υλικών.

Άρθρο 10  ο   Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση  
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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.
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 προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Αν ο προμηθευτής 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.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας
με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής
της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του
προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή
της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν
παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή
εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
Άρθρο 11  ο   Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου  
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του Ν.4412/2016,
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρθρο 12  ο   Ανωτέρα βία  
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 13  ο   Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού
υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται
ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν
στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε
υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και
έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην
διακήρυξη.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις
ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
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αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 14  ο   : Τιμές Μελέτης  
Οι τιμές της μελέτης που υπάρχουν στην υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά, αφορούν
την κατά μονάδα προμήθειας τιμή για την τέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες καλής εκτέλεσης
της όλης προμήθειας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, φόροι, τέλη, Φ.Π.Α.,
κρατήσεις κ.λ.π. και επίσης και η απαιτούμενη εργασία εργατοτεχνιτών, φορτοεκφορτώσεων και
η μεταφορά των ειδών της προμήθειας.
Άρθρο 15  ο   : Αναθεωρήσεις τιμών – Όροι προσφοράς  
Οι τιμές της μελέτης παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση για κανένα λόγω, καθόσον η προμήθεια δεν λαμβάνεται ως τεχνικό έργο για να
ισχύουν οι σχετικές περί αναθεωρήσεων διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Προσφορές που
περιέχουν οποιασδήποτε μορφής όρους (π.χ. χρονική περίοδο προσφοράς η/ και άλλους
οικονομικούς όρους θεωρούνται άκυρες και απορρίπτονται).
Άρθρο 16  ο   : Τεχνικά χαρακτηριστικά των προμηθευομένων ειδών  
Τα προμηθευόμενα είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και τις ισχύουσες
προδιαγραφές του Υπουργείου Εμπορίου.
Βλέπε επίσης και τις συνημμένες σελίδες.
Άρθρο 17  ο   : Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
Ο προμηθευτής πρέπει να έχει υπ’ όψη του όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις,
Φ.Π.Α. κ.λ.π. βάσει της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού η
αυτές τις κρατήσεις κ.λ.π. που ενδεχομένως θα επιβάλλονταν αργότερα. Επίσης ο προμηθευτής
ευθύνεται για την καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό του όλων των αποζημιώσεων
βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε μισθούς, ημερομίσθια, δώρα εορτών, επιδόματα αδείας,
υπερωρίες κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 18  ο   : Πληρωμή  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή 
περισσότερες ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α, ΟΜΑΔΑ Β, ΟΜΑΔΑ Γ, ΟΜΑΔΑ Δ) των προς προμήθεια 
ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα 
κάθε ομάδας του προϋπολογισμού.
Ειδικά η προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) και της ΟΜΑΔΑΣ Β  (ΑΔΡΑΝΗ 
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ), θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ.10 άρθρου 6 του 
Ν.4412/2016.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα , 18/06/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα , 18/06/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ & 
ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΙΓΙΝΑΣ»

Αριθ. Μελέτης:     8 /2021

               

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ & ΣΙΔΗΡΟΥ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ )

Περιγραφή Αγαθού/ών CPVS Ποσότητα Ενδεικτι
κή Τιμή

μονάδος

Ενδεικτικό
Κόστος (€)
χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
24%(€)

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος(€)

ΟΜΑΔΑ Α
(ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)

Άμμος  λατομείου
κοκομετρίας 0-3mm σε m3.

44111000-1 50 ....... ............... ............ ................

Χαλίκι  λατομείου
κοκομετρίας 1-2cm σε m3.

44111000-1 30 ....... ............... ............ ................

Σακί  τσιμέντο  τύπου
Portland 50kg.

44111000-1 180 ....... ............... ............ ................

ΣΥΝΟΛΟ : .................. ........... .................

ΟΜΑΔΑ B
(ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)

Άμμος  λατομείου
κοκομετρίας 0-3mm σε m3.

44111000-1 70 ....... ............... ............ ................

Χαλίκι  λατομείου
κοκομετρίας 1-2cm σε m3.

44111000-1 30 ....... ............... ............ ................

Γαρμπίλι  λατομείου
κοκομετρίας  0,5-  10mm σε
m3. 

44111000-1 30 ....... ............... ............ ................

Σακί  τσιμέντο  τύπου
Portland 50kg.

44111000-1 210 ....... ............... ............ ................

ΣΥΝΟΛΟ : .................. ........... .................

Η Προμήθεια των ειδών της ανωτέρω ομάδων Α και Β θα πραγματοποιηθεί μετά από 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                                           σελ. 19 από 20





ΟΜΑΔΑ Γ

ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
Προμήθεια  και  μεταφορά
θερμού ασφαλτομίγματος.

44113620-7 515,50tn ....... ............... ............ ................

ΣΥΝΟΛΟ : .................. ........... .................

ΟΜΑΔΑ Δ

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ  ΟΠΛΙΣΜΟΙ
Β500C (S500s)

44111000-1 5.040,00Kg ....... ............... ............ ................

ΣΥΝΟΛΟ : .................. ........... .................

 

 Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα 
που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στον 
Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, 
αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα 
απασχολήσει κ.α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα , 18/06/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα , 18/06/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                                           σελ. 20 από 20





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promitheus.gov.gr (ΑΔΑΜ 
21PROC008971691 2021-07-23)

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090046938
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.aegina.gr
Πόλη: AΙΓΙΝΑ
Οδός και αριθμός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ. κωδ.: 18010
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλέφωνο: +302297320036
φαξ: +302297025099
Ηλ. ταχ/μείο: skafidas.chris@aeginadimos.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος και σιδήρου 
οπλισμού προϋπολογισμού 47.999,60 € πλέον Φ.Π.Α
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος και σιδήρου οπλισμού προϋπολογισμού 47.999,60 
€ πλέον Φ.Π.Α, (μη συμπεριλαμβανομένων των ομάδων Α & Β της σχετικής μελέτης υπ’ 
αριθμό 8/2021, οι οποίες αφορούν την προμήθεια αδρανών υλικών, που αφαιρούνται από 
τον παρόντα διαγωνισμό προκειμένου να ανατεθεί η προμήθειά τους κατά παρέκκλιση με 
απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016)
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): αρ.πρωτ. διακήρυξης 10010/23-7-2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 19

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν [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] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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