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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των:  
ν. 4412/2016 (Α' 147), ν. 4270/2014 (Α' 143),  ν. 4250/2014 (Α' 74), της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107), 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204), του ν. 3861/2010 (Α’ 112), ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 
Α'), ν.2690/1999 (Α' 45), π.δ 80/2016 (Α  ́145), π.δ 28/2015 (Α' 34), Υ.Α. 57654/22-5-2017 (Β’185), άρθρο 
23 της Υ.Α. 11389/1993 (Β  ́ 185), Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ και 2005/11/ΕΚ/2005, όπως τυχόν έχουν 
τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, καθώς και τις 542/2016, 470/2017 και 486/2017 πράξεις της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την 8600/7-3-2017 απόφαση Δημάρχου Περιστερίου Α. 
Παχατουρίδη περί ορισμού αντιδημάρχων, 
για την ανακήρυξη αναδόχου για την «Προμήθεια Σιδηρουργικών υλικών », για το έτος 2017 του 
τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Δημοσθένους 11 (κτίριο Ξυλοτεχνίας) στις 7/09/2017 ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 10:00 έως 10:30 

ενώπιον της Αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια σιδηρουργικών υλικών  όπως 

περιγράφονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 1/2017 

μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και με  CPV: 44316000-8 

Προσφορές μπορούν να περιέρχονται στο Δήμο το αργότερο μέχρι και την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή την 7/09/2017 και ώρα 10:00 μ.μ. το αργότερο, με κατάθεσή τους επί αποδείξει στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου (πλ. Δημοκρατίας 1- Περιστέρι)η στο πρωτόκολλο Δημοσθένους 11. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 49.600,62 € ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
θα χρηματοδοτηθεί δε από την υπό Κ.Α: 30.7332.7006   πίστωση του από το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/17»οικονομικού έτους 2017 του Δήμου. 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 
 
Περιστέρι:                 04-08-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου: οικ  31508  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  
Πληρ: κ. Χριστίνα Τσαγκάρη 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημοσθένους 11 
       Περιστέρι 12132 
Τηλ. 210 5701567 
Email: tsa@peristeri.gr 
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Εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 1/2017 και της διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοσθένους , Τ.Κ. 12132 αρμόδιος υπάλληλος η κ. Χριστίνα Τσαγκάρη  
τηλ. 210-5701567 ώρες 08:00 έως 15:00. 
Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα μέσω του ιστότοπου του Δήμου Περιστερίου 
www.peristeri.gr στη διαδρομή: Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών και μέσω του ΚΗΜΔΗΣ 
στην ενότητα «Προκηρύξεις» από την ανάρτησή τους σε αυτά. 
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως 12/08/2017. 
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Πρώτη και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
στο Δημοτικό κατάστημα & στον ιστότοπο του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr 

  
 
 
                           
 
 
 
 
 

                     ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                                                                                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ 
 
 

 
 
 
Κοινοποίηση 

1. Γρ. Δημάρχου 
2. Γρ. Αντιδημάρχου κου Κων/νου Ποθητού 
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 
5. Επιτροπή διαγωνισμού 
6. Εφημεριδα «ΠΡΩΤΗ»  

ΙΑΣΟΝΟΣ 3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Τ.Κ. 12134 
ΤΗΛ. 210-5774282 
FAX: 210-5774281  
Email: info@protimedia.gr   
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                                          ANAΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
Πληροφορίες: κ. Χριστίνα Τσαγκάρη  
Ταχ. Διεύθυνση: Δημοσθένους 11 
          Περιστέρι 12132 
Τηλ. 210-5701567 
Email: tsa@peristeri.gr  
 

 
 
 
 
 
 
                     ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
                                                            
 
 
 

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, για την «Προμήθεια 

σιδηρουργικών υλικών »  προϋπολογισμού 49.600,62 ευρώ  (CPV: 44316000-8) 

). 
 

Περιστέρι:4-08-2017 
Αρ. Πρωτ.: 31508 

Προμήθεια Σιδηρουργικών υλικών 
στα πλαίσια των έργων της 
Αυτεπιστασίας ΄  
Του Τμήματος Αυτεπιστασίας  
Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Προϋπολογισμός: ΄ 49.600,62 €  
Συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.  

CPV  44316000-8 
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ΑΡΘΡΟ 1:  Ισχύουσες διατάξεις 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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

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

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

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

6. 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», 

7. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
8. τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

αναδιατυπώθηκε με τον Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007), 

9. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 
και 13 έως 15, 

10. του Π.Δ 80/2016 (Α  ́145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει, 
11. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 
12. της Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.», 
13. του άρθρου 23 της Υ.Α. 11389/1993 (Β́  185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», 
14. την υπ’ αριθ. 1/9-01-2017  Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου, 
15. το υπ’ αριθ. οικ.21434/1-06-2017 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 17REQ006293345 2017-06-07  του έργου για την 

έγκριση πίστωσης αυτού   
16. Την υπ αριθμό 167/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΡΔΔΩΞ2-ΡΦ4  όπου εγκρίθηκε ο τρόπος 

εκτέλεσης του έργου  με Αυτεπιστασία και η υπαριθμό 1/2017 μελέτη του ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/17»  

17. Την  υπ’ αριθ.376/8-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΤΤΩΞ2-ΓΝΣ)  πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της διάθεσης πίστωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ /17»   ποσού 
300.000,00€  , σε βάρος των υπό  Κ.Α. 30.7332.7006  πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017,  

18. την με αρ. πρωτ. 25302/2017 και με Α/Α:  Α 650 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και με αριθμό 
καταχώρησης Α 650 αντίστοιχα στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, 

19. την με αριθ. ……500   ./2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι του Διαγωνισμού, 
20. την με αριθ. 542/29-09-2016 πράξη της Ο.Ε. με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού καθώς και η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, 
21. την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 8600/7-3-2017 του Δημάρχου Περιστερίου Α. Παχατουρίδη περί ορισμού 

αντιδημάρχων, 
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ΑΡΘΡΟ 2:  Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος θα είναι : 
- Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
- Σύμβαση 
- Η 1/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων). 
- Οικονομική προσφορά αναδόχου. 
- Προϋπολογισμός μελέτης. 

 
 
Στοιχεία του διαγωνισμού (συνοπτικά) 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών /Τμήμα Συντήρησης  και 
Αυτεπιστασίας 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ……7/…09/2017  &  Ώρα: 10.00-10.30 π.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Δημοσθένους 11  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών   

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: δεν απαιτείται. 
 
2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: 5% της αξίας της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
40.000,50€ προ ΦΠΑ 24%. 
 
49.600,62 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα διακήρυξη μελέτη 
1/2017   και τόπος παράδοσης η Ξυλοτεχνεία  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Δώδεκα  (12) μήνες  
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη  και τα παραρτήματά 
της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 
 

1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

2 ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

   

 
 

ΑΡΘΡΟ 3:  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου Προϋπολογισμός. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής. 
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49.600,62€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α: 
30.73327006 πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου. 
Τα  υπό προμήθεια είδη  και οι τεχνικές του προδιαγραφές, αναφέρονται   στην 1/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η οποία και αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Σύντομη περιγραφή της προμήθειας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης έχουν ως εξής: 
 
 

                         Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ       

Α/Α ΕΙΔΟΣ  (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης 1/2017 ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Βέργα 6m Μασίφ Τετράγωνα 14x14 TEM. 2500 9,00 € 22.500,00 € 

2 Βέργα 6m Γαλβανισμένη κοιλοδοκός 60x40x2 TEM. 60 28,00 € 1.680,00 € 

3 Βέργα 5m Στραντζαριστό  Ενισχυμένου 
Τύπου (ΕΤ) 38x38  TEM. 100 10,00 € 1.000,00 € 

4 Βέργα 5m Στραντζαριστό  Ενισχυμένου 
Τύπου (ΕΤ) 40x30  TEM. 100 9,00 € 900,00 € 

5 Βέργα 5m Στραντζαριστό  Ενισχυμένου 
Τύπου (ΕΤ) 14x14  TEM. 100 4,00 € 400,00 € 

6 Βέργα 5m Στραντζαριστό  Ενισχυμένου 
Τύπου (ΕΤ) 40x20  TEM. 50 7,80 € 390,00 € 

7 Βέργα 6m Σωλήνας Φ60 TEM. 80 14,68 € 1.174,40 € 

8 Βέργα 6m Σωλήνας Φ42 TEM. 50 12,00 € 600,00 € 

9 Βέργα 6m Σωλήνας Φ33 TEM. 20 8,00 € 160,00 € 
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10 Βέργα 6m Σωλήνας Φ89 πάχους 3mm ΕΤ TEM. 70 36,00 € 2.520,00 € 
11 Βέργα 6m Κοιλοδοκός 50x50x2 TEM. 50 19,50 € 975,00 € 
12 Βέργα 6m Κοιλοδοκός 80x80x3 TEM. 25 37,00 € 925,00 € 
13 Βέργα 6m Κοιλοδοκός 50x50x3 TEM. 30 24,00 € 720,00 € 
14 Βέργα 6m Λάμες 35x8 TEM. 20 14,45 € 289,00 € 
15 Βέργα 6m Λάμες 30x5 TEM. 30 6,50 € 195,00 € 
16 Βέργα 6m Βέργες Στρογγυλά Φ8  TEM. 70 2,65 € 185,50 € 
17 Πλέγματα γαλβανιζέ 5χ10 ΤΕΜ 40 23,00 € 920,00 € 
18 Βέργα 6m Διάτρητα Π30x15 (οπή14mm) TEM. 50 10,00 € 500,00 € 
19 Καμπύλες Φ60   TEM. 500 3,40 € 1.700,00 € 
20 Γωνία γαλβανιζέ 30 TEM. 40 15,00 € 600,00 € 
21 Κουλούρες σύρμα γαλβανιζέ 2 ΚΙΛΩΝ TEM. 10 11,00 € 110,00 € 
22 Κουλούρες σύρμα Φ3 μαύρο 2ΚΙΛΩΝ TEM. 20 10,00 € 200,00 € 
23 Λαμαρίνες γαλβανιζέ  2χ1χ1,5  TEM. 20 30,60 € 612,00 € 

24 Λαμαρίνες τραπεζοειδείς 3μετρο TEM. 30 17,00 € 510,00 € 

25 Bέργα 6μ στρατζαριστό Ενισχυμένου Τύπου 
20χ20   ΤΕΜ 30 7,82 € 234,60 € 

  ΣΥΝΟΛΟ    40.000,50 € 
  ΦΠΑ 24%   9.600,12 € 
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   49.600,62 € 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4:  Αναθέτουσα αρχή 

 

Επωνυμία Δήμος Περιστερίου 
Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοσθένους 11 
Πόλη Αθήνα 
Ταχυδρομικός Κωδικός 12132 
Τηλέφωνο 210-5701567 
Φαξ 210-5701592 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tsa@peristeri.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Χριστίνα Τσαγκάρη  
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.peristeri.gr  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5:  Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός. 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοσθένους 11 (Κτίριο Ξυλοτεχνίας) 
στις …7…./09…/2017 ημέρα …ΠΕΜΠΤΗ ……. και από ώρα 10:00 έως 10:30 ενώπιον της Αρμόδιας επιτροπής 
διαγωνισμού. Η αποσφράγιση πραγματοποιείται αμέσως μετά το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6:  Επιτροπή διαγωνισμού – Ενστάσεων - Πληροφορίες  

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε με την 542/2016 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. 
Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων του διαγωνισμού ορίστηκε με την 542/2016 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. 
Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οδό Δημοσθένους 11 Περιστέρι, 1ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος η 
κ. Χριστίνα Τσαγκάρη , στο τηλέφωνο 210-5701567 και fax 210-5701592. 
Η διάθεση της Διακήρυξης και των λοιπών των εγγράφων της σύμβασης γίνεται ατελώς από το τμήμα Συντήρησης και 
Αυτεπιστασίας του Δήμου. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες 
αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων ενδιαφερομένων για το διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, παρέχονται προφορικά ή εγγράφως ανάλογα με τον τρόπο που ζητηθούν από την Υπηρεσία μας 
σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής, μέχρι 2 ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους και στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.eprocurement.gov.gr) στην ενότητα «Προκηρύξεις», όπως και στον ισότοπο του Δήμου Περιστερίου 
www.peristeri.gr στην ενότητα «Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών» μετά την ανάρτησή τους σε αυτά. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7:  Δεκτοί στο Διαγωνισμό  

 
7.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι  εγκατεστημένα : 
α)στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β)σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων (ΣΔΣ : Ν.2513/1997, ΦΕΚ 

139 Α’), καθώς και 
δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
7.2 Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη 
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νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία 
για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
7.3 Γενικοί Όροι Συμμετοχής 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν 
μπορεί να μετέχει σ’ αυτόν το διαγωνισμό με περισσότερες της μιας προσφορές. 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό, όπως 
ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της προσφοράς. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8:  Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
8.1 Όταν υπάρχει σε 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 (ЕЕ С 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 (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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 
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2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Συγκεκριμένα: Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), και IKE ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, 
ββ)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 
8.2 α)εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β)η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση 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 οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. 
8.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α)εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
β)εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ)εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ)εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε)εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ)εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ)εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
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εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 
79 του Ν. 4412/2016, 

η)εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ)Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του,  
8.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 
από τις ως άνω περιπτώσεις. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9:  Κριτήρια Επιλογής 

9.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων (συναφή με το αντικείμενο 
της προμήθειας) θα πρέπει να αποδεικνύεται με την εγγραφή τους σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους. Απαιτείται δήλωση μέσω του ΤΕΥΔ. 
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 15 της παρούσης τα οποία προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για 
υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
  
9.2 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 
Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα απαιτείται δήλωση περί του ολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το 
αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ κατ’ έτος. Απαιτείται δήλωση μέσω του ΤΕΥΔ  αν καλύπτει 
τα παραπάνω. 
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 15 της παρούσης τα οποία προσκομίζονται μετά την πρόσκληση για 
υποβολή δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
 
9.3 Τεχνική Ικανότητα και Επαγγελματική Ικανότητα 
Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται σωρευτικά με τους παρακάτω τρόπους: 
α))Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ   
Β) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται για την προμήθεια που  αποδεικνύει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
του συμμετέχοντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 
1/2017 μελέτης προσκομίζονται την ημέρα διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού στον υποφάκελο τεχνικής 
προσφοράς.  
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της περίπτωσης β’ βλέπε άρθρο 11 της παρούσης τα οποία προσκομίζονται την ημέρα 
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διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, στον οποίο υποβάλλονται . 
 
9.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 9.2 του 
παρόντος άρθρου και τα κριτήρια που σχετίζονται με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην 
παρ. 9.3 του παρόντος άρθρου, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 
Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα 
αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πρέπει να πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής και να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης. Η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσης. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή θα απαιτήσει ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 
να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Με τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην 
ένωση ή άλλων φορέων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10:  Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

Οι προσφέροντες υποβάλουν: 
α)το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016. 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ (Παράρτημα IΙΙ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης, ως προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 (Λόγοι αποκλεισμού) 
και πλήρωσης κατά περίπτωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 9 (Κριτήρια Επιλογής) αντίστοιχα της παρούσης 
διακήρυξης. 
Στο ΤΕΥΔ συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία του, (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α, Β & Γ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
Α, Β & Γ), ΜΕΡΟΥΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, Γ & Δ) & ΜΕΡΟΥΣ VI, ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο οι 
σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη. 
Όσα δικαιολογητικά, τεχνικά στοιχεία κ.λπ. ζητούνται να κατατεθούν με τον φάκελο της προσφοράς τη μέρα του 
διαγωνισμού (π.χ. στοιχεία – έγγραφα τεχνικής προσφοράς), δεν απαιτείται να δηλώνονται στο ΤΕΥΔ. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην ένωση. 
Υποχρέωση συμπλήρωσης χωριστού ΤΕΥΔ έχει κάθε οικονομικός φορέας που παρέχει δάνεια εμπειρία σε συμμετέχοντα. 
To ΤΕΥΔ υπογράφεται περί νομικών προσώπων από κοινού από τους έχοντες υποχρέωση υπογραφής του. 
Συγκεκριμένα για τα νομικά πρόσωπα υπογράφεται από όλους τους υπόχρεους της ενότητας 8.1 του άρθρου 8 της 
παρούσας διακήρυξης αναφορικά με τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της ενότητας αυτής (8.1 του άρθρου 8 της 
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παρούσας διακήρυξης). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11:  Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής προσφοράς 

1. Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί ποινή 
αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της 1/2017 μελέτης, που τεκμηριώνουν την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα σύμφωνα και με το 
άρθρο 9.3. περ. β 
2. Όσα από τα στοιχεία – δικαιολογητικά, δηλώσεις, Υπεύθυνες δηλώσεις,  πιστοποιητικά, εγχειρίδια κ.λπ. στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς δεν ορίζονται ρητά στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 1/2017 μελέτης, ότι 
δηλώνονται στο ΤΕΥΔ και προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα κατά την υποβολή του τη μέρα 
του διαγωνισμού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12:  Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής προσφοράς 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς. 
Η οικονομική προσφορά θα αναλύεται με τιμή μονάδος προ Φ.Π.Α. και θα δίνεται και η τελική συνολική τιμή της 
προσφοράς όπου θα συμπεριλαμβάνεται και το Φ.Π.Α. 24% . 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13:  Υποβολή προσφορών 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού. 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός 
αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους με την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή από εκπροσώπους αυτών 
προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του 
γνησίου της υπογραφής τoυ εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο το οποίο 
επιδεικνύουν και παραδίδουν αντίγραφο στην επιτροπή του διαγωνισμού. 
Προσφορές μπορούν να περιέρχονται στο Δήμο και με άλλο τρόπο π.χ. ταχυδρομικά το αργότερο μέχρι και την ίδια μέρα 
του διαγωνισμού δηλαδή την ……7…/…09…../2017 και ώρα 10:00 π.μ. με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου (πλ. 
Δημοκρατίας 1- Περιστέρι), με την ένδειξη να παραδοθούν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Οι προσφορές που 
υποβάλλονται με αυτό τον τρόπο πρέπει να υποβάλλονται, επί αποδείξει, εντός της προθεσμίας και ώρας που ορίζεται 
στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να 
αποσφραγιστεί. Οι υποβληθείσες έγκαιρα προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά πρωτοκολλούνται και παραδίδονται 
στο αρμόδιο όργανο (επιτροπή αξιολόγησης), που καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης για την 
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αποσφράγιση.  
Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους 
προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην επιτροπή του 
διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. 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 του διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
Όλα τα έγγραφα της προσφοράς υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
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. 
 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να  αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ) Ο τίτλος της σύμβασης και ο αριθμός διακήρυξης 

δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

ε) 
Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (με υποχρεωτική αναγραφή και των στοιχείων επικοινωνίας 
τηλέφωνο, φαξ, email ή άλλο) 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει: 
α)Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», (σε ένα πρωτότυπο και δύο 
αντίγραφα), ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης. 
β)Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», (σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα), ο 
οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του άρθρου 11. 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 του φακέλου Τεχνικής προσφοράς και 
γ)Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», (σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα), ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι τρεις φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς 
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φέρουν επίσης και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Σημείωση: ως πρωτότυπο νοείται το κυρίως αντίτυπο που περιλαμβάνει τα τυχόν υποβληθέντα πρωτότυπα έγγραφα (π.χ. 
ΤΕΥΔ ή δηλώσεις) ή και ευκρινή φωτοαντίγραφα για κάθε υποφάκελο. 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση 
των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ 
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει 
οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 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. 
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 14:  Τρόπος Διενέργειας - αξιολόγηση του διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσης διακήρυξης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, όπως και η αξιολόγηση για κάθε 
στάδιο του διαγωνισμού, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, που επιθυμούν να παρίστανται, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, καθώς και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από την 
Επιτροπή για κάθε στάδιο και σύμφωνα με το άρθρο 21 (Εχεμύθεια) του Ν.4412/2016 (αφορά σε κάθε στάδιο). 
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπός του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο 
του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο 
παραστατικού εξουσιοδότησης εκπροσώπησης. 
 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
Μονογράφονται οι τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" 
και "Οικονομική Προσφορά".  
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και 
μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο (όχι υποχρεωτικά ανά σελίδα και εκτός από τυχόν προσκομιζόμενα ΦΕΚ ή prospectus). 
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν ελέγχονται στη συνέχεια τα στοιχεία του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 
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Κατά την αξιολόγηση του παραπάνω σταδίου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει 
στην καταχώριση σε πρακτικό όσων υπέβαλαν προσφορές, και τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών. 
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
και έλεγχο των τεχνικών προσφορών. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό όσων υπέβαλαν 
τεχνικές προσφορές, και τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. 
 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, για τις προσφορές των οποίων 
και οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση της επιτροπής, η 
οποία κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω email στους διαγωνιζόμενους εφόσον η αποσφράγιση δεν 
πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα με την υποβολή των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει και την ίδια μέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού, αν 
αυτό είναι εφικτό κατά την κρίση της επιτροπής. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής ή και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν 
ασκηθεί ένσταση κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ενστάσεων κατ’ αυτής. 
Ακολουθεί ο έλεγχος και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε 
πρακτικό για το αποτελέσματα του ελέγχου των οικονομικών προσφορών. 
 
Η Επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου της προμήθειας, στον συμμετέχοντα με 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής εκ των 
συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της διακήρυξης. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με τον ίδια ακριβώς τιμή για το υπό προμήθεια είδος. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 
 
Η αποσφράγιση και ο έλεγχος - αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής και το 
πρακτικό να είναι ένα ενιαίο, το οποίο περιλαμβάνει και τα τρία στάδια. 
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία που τους ορίζεται, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 
έχουν υποβάλει σύμφωνα όμως πάντα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν4412/16. 
Η αρμόδια επιτροπή μπορεί επίσης να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία 
που τους ορίζεται, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες 
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ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή 
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με 
τις λοιπές. 
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 102 
του Ν.4412/2016 είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις των τριών προηγουμένων παραγράφων οι διαδικασίες ελέγχου των κατά περίπτωση 
σταδίων του διαγωνισμού ολοκληρώνονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερο της ημερομηνίας του διαγωνισμού χρόνο. 
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται κατά περίπτωση με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου. Κατά των κατά περίπτωση ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
Μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών αναδεικνύεται και ο προσωρινός ανάδοχος. Η απόφαση 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε 
όλους τους προσφέροντες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15:  Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

15.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο προσφέρων, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των είκοσι ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του 
άρθρου 9 της παρούσης, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία προσκόμισής του, ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης. Υπόχρεοι 
στη προσκόμιση αυτού είναι: φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε, και ΙΚΕ, 
πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της 
εταιρίας (ΦΕΚ Τροποποίησης) και το οποίο οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο 
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μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να 
προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
το αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της 
για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 
β) Πιστοποιητικά σε ισχύ αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την 
ημερομηνία προσκόμισής τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  
γ) Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία προσκόμισής του, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 
προσκόμισής του, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), Εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης. 
ε) Πιστοποιητικό επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, από 
το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης του πιστοποιητικού, καθώς επίσης και το ειδικό επάγγελμα του. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (β) έως και (ε) εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 8.3 (περιπτώσεις α’ & γ’ έως και η’)του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης, 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
 
 
στ) Αποδεικτικά μέσα (π.χ. ισολογισμοί κ.λπ.) που αφορούν την Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια του 
οικονομικού φορέα του άρθρου 9.2 της διακήρυξης. 
ζ) Έγγραφα νομιμοποίησης - εκπροσώπησης. 
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Επιπλέον, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα ή 
πληροφορίες απαιτούνται κατά την κρίση του, για την υπογραφή της Σύμβασης. 
Οι ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση. 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με κατάθεσή του επί αποδείξει στο κεντρικό πρωτόκολλο του 
Δήμου Πλ. Δημοκρατίας 1, Περιστέρι σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
15.2 Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
15.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 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. 
15.4 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
15.5 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσης ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει συνολικής τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 
της παρούσης, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 9 της παρούσης και σύμφωνα με 
το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται. 
15.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 15.3, 15.4 ή 15.5, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Το πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου 
των παραπάνω δικαιολογητικών, διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα για την 
απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16:  Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την επιτροπή του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, είτε τέλος κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, έπειτα 
από αίτηση τους προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 
Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/2016 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17:  Τιμή 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Προσφορά που δίνει τιμή για την προμήθεια μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό , απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η τιμή της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. 
Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18:  Υποβληθέντα έγγραφα προσφοράς 

Όλα τα έγγραφα που αφορούν στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. 
Σημειώνεται ότι τυχόν προσκομιζόμενες δηλώσεις  (τεχνικής προσφοράς  θα είναι οι προβλεπόμενες του Ν. 1599/86, θα 
πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συντάσσει την 
υπεύθυνη δήλωση, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της 
υπογραφής τoυ υπογράφοντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Όσον αφορά το γνήσιο της 
υπογραφής το ίδιο ισχύει και για το ΤΕΥΔ.  
Προσκομιζόμενες δηλώσεις του Ν. 1599/86 είτε αφορούν τον συμμετέχοντα είτε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο, θα πρέπει 
να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την ημερομηνία 
προσκόμισής τους και δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
Λοιπά έγγραφα που υπογράφει ο συμμετέχων (εκθέσεις, βεβαιώσεις κ.λπ.) θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης 
το νωρίτερο από τη δημοσίευση/ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την ημερομηνία 
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προσκόμισής τους. 
Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ που αφορούν στο διαγωνισμό και προέρχονται ή 
αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
Τυχόν έγγραφα που προέρχονται από εμπλεκόμενους και αφορούν στην προμήθεια του παρόντα διαγωνισμού και 
συντάσσονται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης το νωρίτερο από τη 
δημοσίευση/ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την ημερομηνία προσκόμισής τους. 
Επιστολές και έγγραφα που δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται με αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19:  Κριτήριο ανάθεσης – απόρριψη προσφορών 

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση 
της συνολικής τιμής. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του συμμετέχοντα ή δεν είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού και απορρίπτονται σαν 
απαράδεκτες. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, προσφορά η οποία έχει ελλείψεις ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης ουσιώδεις αποκλείσεις από τους όρους και 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια  ακριβώς συνολική τιμή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων και 
είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών για στην συνολική τιμή  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας 
διακήρυξης. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερομένων τιμών όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία 
αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 
Περί απόρριψης προσφορών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 91 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20:  Ανακοίνωση κατακύρωσης - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο πραγματοποιείται, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
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επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (αν απαιτείται επικαιροποίησή τους), έπειτα από σχετική 
πρόσκληση. 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 21 της παρούσας 
διακήρυξης  εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, ο οποίος δύναται να την καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 
Η σύμβαση συντάσσεται κατά το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσης διακήρυξης με βάση τους όρους της 
διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 
Η σύμβαση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται.  
Η σύμβαση υπογράφεται από το δήμαρχο ή από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα 
υπογραφής. 
Για τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της ισχύουν όσα προβλέπονται κατά περίπτωση στα αρ.132 και 201 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 21:  Εγγυήσεις. 

- Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 
 
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς τον 
Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα απαιτηθεί ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της σύμβασης. 
Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται 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 εκδίδεται 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 
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οικονομικό φορέα. 
Τα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε 
περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
Η εγγύηση του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει 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, 
 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 ή πρόσκλησης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (ορίζεται σε τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την 

ημερομηνία λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης), 
 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 τίτλο της σύμβασης και τον αριθμό της απόφασης κατακύρωσης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Υπόδειγμα (όχι δεσμευτικό)εγγύησης καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η μορφή του υποδείγματος δεν αφορά τις εγγυητικές που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Επίσης διαφοροποιήσεις από το υπόδειγμα του παραρτήματος μπορεί να έχουν εγγυήσεις που εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (π.χ. όσον αφορά την υπαγωγή τους σε περιορισμό ποσοτικού ορίου). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22:  Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη χρόνο ισχύος προσφοράς. 
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ΑΡΘΡΟ 23:  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Περιστερίου προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η προσκόμιση και η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Επί των υποβληθέντων ενστάσεων γνωμοδοτεί σχετικά η αρμόδια επιτροπή ενστάσεων του διαγωνισμού, η οποία 
υποβάλλει τις προτάσεις της στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου). 
Επισημαίνεται προς τους οικονομικούς φορείς ότι με το Ν.4412/2016 δεν προβλέπονται ενστάσεις κατά των πρακτικών 
της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού παρά μόνο ως άνω κατά των αποφάσεων των αποφαινόμενων οργάνων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24:  Εκτέλεση της σύμβασης 

24.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. 
 
24.2 Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την πληρωμή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός του ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει το Δήμο. 
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος. 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει τμηματικά βάσει της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 200 του 
Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή της προμήθειας, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, στο 
100% της συμβατικής αξίας αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά 
από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και σε 
30 ημέρες από την έκδοση εκάστου τιμολογίου σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § Ζ5.3 του 
Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 
 
24.3 Δικαιολογητικά πληρωμής 
Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό 
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 
β)  Τιμολόγιο πώλησης του προμηθευτή. 
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γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016).  
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να 
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016). 
 
24.4 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. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά 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 αποδεσμεύθηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
24.5 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 
Γενικά για την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν όσα ορίζονται κατά περίπτωση στα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ 
(Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 
έως & 215), του Ν.4412/2016. 
 
24.6 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης (Άρθρο 205 του Ν.4412/2016) 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203 
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση), του Ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου δηλαδή της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 25:  Μονομερής λύση της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον συντρέξουν μία ή περισσότερες των περιπτώσεων α), β) ή και γ) της παραγράφου 1 
του άρθρου 133 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 26:  Παραλαβή ειδών 

Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από επιτροπή ορισμένη από την 222/2016 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου και 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208, 209, 
213 & 214 του Ν.4412/2016  
 
 

ΑΡΘΡΟ 27:  Χρόνος Παραλαβής της προμήθειας 

Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 
καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο  
 

ΑΡΘΡΟ 28:  Γλώσσα σύνταξης εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην ελληνική ή να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Κατ εξαίρεση ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα αν δεν υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 
το Ν. 1497/1984 (Α’188). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 29:  Δημοσιότητα 

Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν (καταχωρηθούν): 
α)στο «ΚΗΜΔΗΣ» www.eprocurement.gov.gr  μέχρι …7…./.09…/2017 στην ενότητα «προκηρύξεων» και  
β) στον ιστότοπο του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr στην ενότητα «Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί 
Προμηθειών». 
 
Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί (δημοσιευτεί): 
α)στην τοπική εφημερίδα Πρώτη, 
α)στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και 
β)στο κατάστημα του Δήμου Περιστερίου. 
 
 
 
 
 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλο όπως ορίζεται στην διακήρυξη……………………………. /π.χ. ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ (Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς). 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..(Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς) 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

........................ Διακήρυξη (τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) (Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών) της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της  απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (ή ο χρόνος ισχύος ο οποίος ορίζεται σε τουλάχιστον ενενήντα 

(90) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης) 

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα 

μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Τ.Ε.Υ.Δ. 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6247 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Δημοσθένους 11 
/Περιστέρι/12132 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Χριστίνα Τσαγκάρη  
- Τηλέφωνο: 210 5701567 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [tsa@peristeri,gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.peristeri.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [«Προμήθεια σιδηρουργικών 

υλικών για το τμήμα Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  .», 

CPV: 44316000-8 

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

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα 
για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή 
οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση 
της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

[] Ναι [] Όχι  

17PROC001797308 2017-08-09



 

Προμήθεια για σιδηρουργικά υλικά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Αυτεπιστασίας  
Σελίδα 34 από 46 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

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

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 
τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

17PROC001797308 2017-08-09



 

Προμήθεια για σιδηρουργικά υλικά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Αυτεπιστασίας  
Σελίδα 36 από 46 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

[] Ναι [] Όχι 
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καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν 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 ανάθεσης ή 
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 
την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 
 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 
μέλος εγκατάστασήςxxxi; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης : 
και/ή, 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό 
ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε 
ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxii, ο οικονομικός φορέας 
έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούςxxxiii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγρα
φή 

ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτ
ες 

    
 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
: 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται 
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 
και τα οποία ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…....................................
.........] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας  Απάντηση: 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός 
φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο κατασκευαστής των 
ελαστικών συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, που ζητούνται από τη 
διακήρυξη  
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, 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 δωρεάνxxxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για 
τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

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

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

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

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

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

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

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

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

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

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

xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxiii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν.4250/2014 

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

 
 
Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των:  
ν. 4412/2016 (Α' 147), ν. 4270/2014 (Α' 143),  ν. 4250/2014 (Α' 74), της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107), 
του ν. 4013/2011 (Α’ 204), του ν. 3861/2010 (Α’ 112), ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 
Α'), ν.2690/1999 (Α' 45), π.δ 80/2016 (Α  ́145), π.δ 28/2015 (Α' 34), Υ.Α. 57654/22-5-2017 (Β’185), άρθρο 
23 της Υ.Α. 11389/1993 (Β  ́ 185), Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ και 2005/11/ΕΚ/2005, όπως τυχόν έχουν 
τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, καθώς και τις 542/2016, 470/2017 και 486/2017 πράξεις της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την 8600/7-3-2017 απόφαση Δημάρχου Περιστερίου Α. 
Παχατουρίδη περί ορισμού αντιδημάρχων, 
για την ανακήρυξη αναδόχου για την «Προμήθεια Σιδηρουργικών υλικών », για το έτος 2017 του 
τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Δημοσθένους 11 (κτίριο Ξυλοτεχνίας) στις 7/09/2017 ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 10:00 έως 10:30 

ενώπιον της Αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια σιδηρουργικών υλικών  όπως 

περιγράφονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 1/2017 

μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και με  CPV: 44316000-8 

Προσφορές μπορούν να περιέρχονται στο Δήμο το αργότερο μέχρι και την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή την 7/09/2017 και ώρα 10:00 μ.μ. το αργότερο, με κατάθεσή τους επί αποδείξει στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου (πλ. Δημοκρατίας 1- Περιστέρι)η στο πρωτόκολλο Δημοσθένους 11. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 49.600,62 € ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
θα χρηματοδοτηθεί δε από την υπό Κ.Α: 30.7332.7006   πίστωση του από το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/17»οικονομικού έτους 2017 του Δήμου. 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 
 
Περιστέρι:                 04-08-2017 
Αρ. Πρωτοκόλλου: οικ  31508  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  
Πληρ: κ. Χριστίνα Τσαγκάρη 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημοσθένους 11 
       Περιστέρι 12132 
Τηλ. 210 5701567 
Email: tsa@peristeri.gr 
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Εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 1/2017 και της διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοσθένους , Τ.Κ. 12132 αρμόδιος υπάλληλος η κ. Χριστίνα Τσαγκάρη  
τηλ. 210-5701567 ώρες 08:00 έως 15:00. 
Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα μέσω του ιστότοπου του Δήμου Περιστερίου 
www.peristeri.gr στη διαδρομή: Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών και μέσω του ΚΗΜΔΗΣ 
στην ενότητα «Προκηρύξεις» από την ανάρτησή τους σε αυτά. 
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως 12/08/2017. 
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Πρώτη και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
στο Δημοτικό κατάστημα & στον ιστότοπο του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr 

  
 
 
                           
 
 
 
 
 

                     ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                                                                                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ 
 
 

 
 
 
Κοινοποίηση 

1. Γρ. Δημάρχου 
2. Γρ. Αντιδημάρχου κου Κων/νου Ποθητού 
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 
5. Επιτροπή διαγωνισμού 
6. Εφημεριδα «ΠΡΩΤΗ»  

ΙΑΣΟΝΟΣ 3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Τ.Κ. 12134 
ΤΗΛ. 210-5774282 
FAX: 210-5774281  
Email: info@protimedia.gr   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 11 
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ       :  12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    :XΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ  
ΤΗΛ.                       : 210-5701567  
Fax                         :   210-5701544 
Emai                      : tsa@peristeri.gr  
 

ΕΡΓΟ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ                 
               ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ /17’’ 
CPV:                                  45233222-1 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :  ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  450  ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     300.000,00€ 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     1/9-01-2017           

 

  
  
  
  
  
  
  

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
   H μελέτη αυτή αφορά στην  συντήρηση ανακατασκευή και επισκευή των κοινοχρήστων χώρων   του 
Δήμου μας.,  
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000 € συμπεριλαμβανομένου  
Φ.Π.Α 24 % με Κ.Α 30.7332.7006  έτους 2017 

            A]Προϋπολογισμός υλικών επί του καθαρού συνόλου σε ποσοστό  52 % 

            Β)  Προϋπολογισμός εργασιών   επί του καθαρού συνόλου σε ποσοστό 48% 

            Β)  Προϋπολογισμός απροβλέπτων επί του καθαρού συνόλου 15% 

            Το έργο προβλέπεται να κατασκευασθεί με αυτεπιστασία (περίπτωση β’ του άρθρου 134 του 
Ν.4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων του νόμου 4412/2016  και ειδικότερα 
του άρθρου  177 , της περί και όλων  των  άλλων  σχετικών διατάξεων  όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.  
 
                     Για την καλή εκτέλεση  του συγκεκριμένου έργου, το  υπάρχον  μόνιμο  προσωπικό  του 
Δήμου, μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια και να επιβλέψει   και το προσωπικό ιδιωτικού  δικαίου 
ορισμένου χρόνου που απαιτείται να προσληφθεί   ως κατωτέρω : 
 
1. Ενας   (1)  τεχνίτης πλακάς  ,  για χρονική διάρκεια      135       ημέρες  βάσει των  διατάξεων του 

άρθρου 22 παρ.4 του Ν 3274/19-10-2004 , της  παραγ. 4 του άρθρου 20 του Ν 2190/94 και σε 
συνδυασμό  με την παράγραφο 1 του   άρθρου 58 ΠΔ 609/1985 (Α-170) , η  οποία δύναται να 
γίνει με απόφαση Δημάρχου  προς τον ΟΑΕΔ και με  δυνατότητα ελέγχου τροποποίησης από τον 
ΑΣΕΠ  του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα ανέργων σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν 4024/27-10-
2011. 

                H εκτέλεση  του έργου  θα  γίνει  από το  υπάρχον  μόνιμο  προσωπικό  του Δήμου και το  
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται να προσληφθεί , το παραπάνω 
χρονικό διάστημα για την υλοποίηση του έργου της  συντήρησης επισκευής  και  ανακατασκευής των 



 

 

κοινόχρηστων χώρων   του Δήμου, όπως επισκευές στα πεζοδρόμια λόγω της μεγάλης φθοράς που 
έχουν υποστεί, τις λακκούβες στην άσφαλτο  που έχουν προκύψει  είτε για λόγους παλαιότητας είτε 
από τις εκσκαφές των ΔΕΚΟ  κ.λ.π.    για την εξασφάλιση  της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των . 
 
 

9-01-.2017 

-Η ΠΡΟΙ/ΝΗ  Τ.Σ.Α.  
                 

ΧΡΥΣΗ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ                 
               ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ /17’’ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

CPV:                                  45233222-1 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :  ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  450  ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡΕΣ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     300.000,00€ 
  
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     1/9-01-2017           
 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Πίνακας Περιεχομένων Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
 

α\α Περιγραφή 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο συγγραφής 

1.2 Ισχύουσες διατάξεις 

1.3 Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 

1.4 Συμβατικά στοιχεία 

Άρθρο 2 Εκτέλεση της σύμβασης 

2.1 Αντικείμενο του έργου 

2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου 

2.4 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

2.5 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

2.6 Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος Εγγύησης 

2.7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης 
εργασιών 

2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση 

Άρθρο 3 Προσωπικό του αναδόχου 
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Άρθρο 4 Αμοιβή – Κρατήσεις 

4.1 Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου 

4.2 Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου 

4.3 Φόροι –Τέλη 

4.4 Κρατήσεις 

4.5 Δασμοί – Ατέλειες 

4.6 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών 

4.7 Επιμέτρηση εργασιών 

4.8 Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός Τιμών 
Μονάδας Νέων Εργασιών – Υπερσυμβατικές εργασίες 

4.9 Αναθεώρηση τιμών 

Άρθρο 5 Εγγυήσεις 

5.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Άρθρο 6 Ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 7 Ευθύνη του αναδόχου 

Άρθρο 8 Γενικά καθήκοντα – Ευθύνες – Υποχρεώσεις του αναδόχου 

8.1 Χωροθέτηση του έργου 

8.2 Απαλλοτριώσεις 

8.3 Ασφάλιση 

8.4 Αρτιότητα των κατασκευών 

8.5 Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων 

8.6 Δοκιμές εγκαταστάσεων 

8.7 Μέτρα υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία 
περιβάλλοντος 

8.8 Πληροφοριακή Πινακίδα 

8.9 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής 
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Ωφελείας 

8.10 Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

8.11 Κατασκευαστικά σχέδια – Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά 

Άρθρο 9 Εργοτάξιο – Προμήθεια υλικών 

9.1 Μηχανικός εξοπλισμός 

9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου – Προστατευτικές 
κατασκευές 

9.3 Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων 
προστασίας 

9.4 Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

9.5 Προμήθεια υλικών – Ποιότητα – Προέλευση – Δείγματα 

Άρθρο 10 Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους 
αναδόχους 

Άρθρο 11 Αρχαιότητες και άλλα ευρήματα 

 
 
 
 
Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Έργο: ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑNAKATAΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/17’’. 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι  ο Δήμος Περιστερίου. 

Φορέας Υλοποίησης: είναι  ο Δήμος Περιστερίου. 

Εργοδότης: είναι ο Δήμος Περιστερίου. 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον 

εργοδότη σύμβαση της παρ. 1  του άρθρου 2 του Ν.4412/2016. 

Μειοδότης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που καταθέτει την 

χαμηλότερη οικονομική προσφορά.  

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου ή το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Περιστερίου κατά περίπτωση. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου. 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 

Αμοιβή του αναδόχου.  
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Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη 

του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  ιδιωτικό 

συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο 1 και άρθρο 

105, Ν. 4412/2016). 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 

αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως 

αναγράφονται στην παράγραφο 1.4 της Ε.Σ.Υ.. 

Τεύχη  Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

1. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

2. Τεχνική Έκθεση. 

3. Προϋπολογισμός Μελέτης. 

4. Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ΤΣΜΕΔΕ : Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

Υ.ΠO.ME.ΔI.: Υπουργείο υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 

Φ.Π.Α.: Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 

ΤΑΔΚΥ: Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπάλληλων 

ΕΜΠ: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ΤΕΕ: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

ΙΚΑ: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

ΑΤΟΕ: Άρθρα Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών 

ΟΚΩ: Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας   
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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο Συγγραφής 

1. Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους 

για την εκτέλεση των παντός είδους δημοτικών και κοινοτικών έργων, η δαπάνη της 

κατασκευής των οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε 

συνδυασμό και με τους όρους των υπόλοιπων τευχών δημοπράτησης και των άλλων στοιχείων 

της μελέτης του συγκεκριμένου έργου. Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται με τους όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (ΤΔ). 

 

1.2   Ισχύουσες διατάξεις 

 . Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
 

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

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
 

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
 

  των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα  
 
                       Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
 

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και  
  
                       τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας  
 
                       2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  
                        Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

.  
 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας 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 παραπάνω.  

 
 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». όπως ισχύουν σήμερα.. 
     Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι: 

i.  
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ii. της Ε.Σ.Υ. 

iii. των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης του έργου, όπως 

προβλέπονται στο Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

2. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι 

διατάξεις: 

i. Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών & Υπηρεσιών» όπως αυτός 

ισχύει καθώς και του άρθρου 177. 

ii. Του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) 

iii. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας 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 παραπάνω. 

 

1.3    Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές 

1. Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών έργων, ακολουθούνται οι οδηγίες των 

σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το 

είδος του εκτελούμενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Δημοσίων Έργων οι αναφερόμενες στη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στο Τιμολόγιο και στην 

Τεχνική Έκθεση της μελέτης. 

2. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί και σε περίπτωση που 

δεν υπάρχουν τέτοιοι, οι επίσημοι Γερμανικοί Κανονισμοί ή άλλοι ανάλογοι ξένοι επίσημοι 

κανονισμοί. 

 

1.4 Συμβατικά στοιχεία 

 Τα τεύχη δημοπράτησης και τα άλλα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ 

τους και σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους εφαρμόζεται πάγια η παρακάτω σειρά 

ισχύος, εκτός αν ορίζεται διαφορετική σειρά στη διακήρυξη της δημοπρασίας: 

1. Η Διακήρυξη της δημοπρασίας 

2. Το Τιμολόγιο Προσφοράς 

3. Το Τιμολόγιο Μελέτης 
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4. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στη μελέτη  

7. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου 

8. Τα Σχέδια της μελέτης (εφόσον υπάρχουν) 

9. Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως θα εγκριθεί τελικά από την Υπηρεσία 

10. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

11. Οι εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ κλπ) και τα αντίστοιχα περιγραφικά 

τιμολόγια για την περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων 

εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

 
 
Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1  Αντικείμενο του έργου 
1. Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου : 

  “   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/17                                                      ” 

προϋπολογισμού 300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με Αυτεπιστασία  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει.   

 
2. Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων 

χώρων στο  Δήμο Περιστερίου.  

 
 

 Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 

- Χωματουργικά - Καθαιρέσεις: 

Περιλαμβάνει καθαιρέσεις κατεστραμμένων ρείθρων, κρασπέδων και ραμπών (νόμιμων 

και παρανόμων). Εκσκαφή στα τμήματα που απαιτείται εξυγίανση της υπόβασης. 

- Τεχνικά Έργα: 

Περιλαμβάνει κατασκευή νέων ρείθρων, κρασπέδων και νόμιμων ραμπών. Υψομετρική 

προσαρμογή φρεατίων. Περιφράξεις γηπέδων και πάρκων και γενικά συντηρήσεις και 

ανακατασκευές των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας.  

- Οδοστρωσία: 

Περιλαμβάνει επισκευή λακκουβών , ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες καθώς και 

επισκευή  μικρών τεμαχίων δρόμων . 
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 Ασφαλτικά: 

Περιλαμβάνει τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε χωματόδρομους  

Τα προϊόντα εκσκαφών και καθαιρέσεων, εφ΄όσον είναι κατάλληλα, θα 

χρησιμοποιηθούν στο έργο για επιχωματώσεις, όπου απαιτούνται, τα δε υπόλοιπα ή 

ακατάλληλα θα απορριφθούν στην πλησιέστερη στο έργο επιτρεπόμενη θέσης 

απόρριψης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα της μελέτης και στις 

αντίστοιχες ΕΤΕΠ.  

Τα προϊόντα απόξεσης (φρεζαρίσματος) του ασφαλτικού οδοστρώματος θα 
ανακυκλωθούν ή θα απορριφθούν στην πλησιέστερη στο έργο επιτρεπόμενη θέσης 
απόρριψης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αντίστοιχο άρθρο της μελέτης και στην 
αντίστοιχη ΕΤΕΠ. 
 

 
2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

1. Η υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και 

ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει πλήρη γνώση των γενικών και 

τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές 

λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις 

μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης 

εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και δρόμων προσπέλασης, 

τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών 

και χειμάρρων, τις παλίρροιες ή τα παρόμοια φυσικά φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη 

διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των 

υλικών της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες, που 

θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε 

άλλα θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε 

συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

2. Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με τα εγκεκριμένα 

σχέδια, διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και με τα υπόλοιπα 

συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας 

και αποτελούν, μαζί με τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. Θα τηρεί δε με ακρίβεια τη 

διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω 

στοιχεία. 
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3. Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους 

όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. 

4. Συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης γίνονται υποχρεωτικά 

εγγράφως, με την επιφύλαξη του δικαιώματος που προκύπτει από τις παρ.3 και 4 του άρθρου 

156 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

5. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα, που 

έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των 

έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίδει ο επιβλέπων, οφείλει να 

ενημερώσει εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής. 

 

2.3   Σύμβαση κατασκευής του έργου 

1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του 

Ν.4412/16, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

και για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις 

απρόβλεπτες δαπάνες και των τυχόν αναθεωρήσεων.  

2. Ο προσωρινός ανάδοχος ειδοποιείται εγγράφως να υποβάλει εντός προθεσμίας η οποία 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται 

σύμφωνα  με τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν.4250/14 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών του 

άρθρου 80 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 103 του Ν.4412/16.  

3. Μη εμφάνιση του μειοδότη ή μη προσκόμιση των πιο πάνω δικαιολογητικών ή υποβολή 

ψευδών ή ανακριβών στοιχείων συνεπάγεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3,4,5 του άρθρου 

103 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει: 

 έκπτωσή του με απόφαση του προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

 κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία σαν ειδική ποινή.  

4. Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.2, του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

5. Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 

επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 136 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει.  
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6. Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το 

προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο 

στους Επιβλέποντες και σε όλους του εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους 

της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για 

όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για 

την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη 

και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση ελέγχων κλπ.  

7. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 

ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τους ισχύοντες Νόμους, 

Διατάξεις κλπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις 

του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής 

Περιγραφής και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.  

 

2.4   Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα  (450) 

ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Μέσα στη συνολική αυτή 

προθεσμία, πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη για την 

κατασκευή του έργου.  

2. Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων έργων της εργολαβίας, τόσο στο σύνολό τους, όσο και 

στα επί μέρους, εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Στον ανάδοχο 

κοινοποιούνται Πίνακες Εργασιών με καθορισμένη προθεσμία περάτωσης εργασιών, που θα 

επέχει θέση συμβατικής προθεσμίας για κάθε Πίνακα Εργασιών. 

3. Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσμιών ολικών ή τμηματικών θα γίνεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, εφαρμοζομένων 

ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει.. 

 

2.5   Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για 

έγκριση, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου στο οποίο θα τηρούνται η 

συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες (αποκλειστικές και ενδεικτικές) καθώς επίσης και οι 

προθεσμίες του τίθενται σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. για την ολοκλήρωση εργασιών που 
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σχετίζονται με την έγκαιρη και ομαλή εξέλιξη του έργου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ανταποκρινόμενος στις υποχρεώσεις της σύμβασής 

του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει. 

2. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 145 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει και θα κλιμακώνεται μέσα στη συνολική 

προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 2.4 αυτής της Ε.Σ.Υ., με βασική επιδίωξη τον συντονισμό 

των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθούν, κατά το εφικτό, ολοκληρωμένα τμήματα του έργου 

(γραμμικό διάγραμμα - GANTT). Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει: Γραμμικό διάγραμμα 

GANTT με αναφορά στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας, ανάλυση των δραστηριοτήτων 

εκτέλεσης του έργου, με διάκρισή τους σε δραστηριότητες για τις οποίες υπεύθυνος είναι ο 

Ανάδοχος και σε δραστηριότητες για τις οποίες υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Επίβλεψης, καθώς 

και το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών για εργασίες ανά μήνα.  

3. Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο 

προσωπικό, το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

παραγράφους 5 και 8 του άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει, για την εμπρόθεσμη 

και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για 

να τηρήσει τις προθεσμίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να 

πραγματοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε 

προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε 

οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει 

υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο. 

5. Ο Εργολάβος υποχρεούται στην τήρηση Ημερολογίου του Έργου στο οποίο θα 

αναγράφονται καθημερινώς και αδιαλείπτως, σε ημερολογιακή βάση, οι επικρατούσες 

καιρικές συνθήκες, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, 

τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες, τις 

εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν 

έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Το 

ημερολόγιο θα είναι σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα και θα υπογράφεται 

από τον Εργοταξιάρχη και τον Επιβλέποντα.  Η τήρηση του Ημερολογίου του έργου θα πρέπει 

να ακολουθεί τα αναγραφόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4412/16 όπως αυτός ισχύει. 
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2.6   Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης 

1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις 

εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3. Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση 

βλάβης ή ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από 

την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του 

αναδόχου, με δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική 

παραλαβή του έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί 

εκτέλεσης των δημοσίων έργων και ειδικότερα τα άρθρα 170-172 του Ν.4412/2016 όπως 

αυτός ισχύει. 

5. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει και 

μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά  σε δέκα πέντε 

(15) μήνες.  

 

2.7   Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών. 

1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των 

άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρ. 152 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, μετά τη 

διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει 

"προτελικό" λογαριασμό με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό 

πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου 

ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "Τελικό Λογαριασμό". Για τον προτελικό και 

τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού 
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ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 

2.8  Διοικητική παραλαβή για χρήση 

1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

2. Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τμήματα απαιτείται η διενέργεια 

διοικητικής παραλαβής για χρήση. Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του 

Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο 

παραδίδεται σε χρήση σε υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής, συμπράττει στο 

πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή 

αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς με σχετική 

μνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή 

των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των 

εργασιών. 

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως 

μετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται 

από την σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει 

ύστερα από απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου. 

 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο 

αντιπρόσωπό  της, αποδεκτό από την Υπηρεσία. Ο οριζόμενος, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 

του άρθρου 143 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, τεχνικός αντιπρόσωπος του ανάδοχου 

θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Mηχανικός ή πτυχιούχος υπομηχανικός εξουσιοδοτημένος 

ειδικά για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους 

μηχανικούς, υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κούς – οικονομικούς 

υπαλλήλους. 
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3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.  Η Διευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε 

απασχολούμενου σ’ αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε 

λόγο. 

 

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1   Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου 

1. Οι τιμές μονάδας του ισχύοντος συμβατικού τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες 

πλήρως περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού 

οφέλους του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων 

εργασιών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες του 

ανάδοχου, με μόνη επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών και αποτελούν 

την πλήρη αποζημίωση του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών. 

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

i. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας 

μηχανημάτων, δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η 

επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες 

παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες 

εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 

ii. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού 

εξοπλισμού από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους 

και ανειδίκευτους εργάτες, για τα ημερομίσθια τους, τις ημιαργίες, ασφαλίσεις, ώρες 

εργασίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π. 

iii. Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις 

τους και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί 

τόπου των έργων και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να 

απαιτείται για τη πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

iv. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για τη 

προσωρινή κατάληψη έκτασης για τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους. 
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v. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και 

υλικών. 

vi. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του 

τιμολογίου. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των 

υστέρων είτε σε σχέση με τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς τους σε κάθε 

εργασία εισερχόμενων υλικών, είτε σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε 

σε σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου 

στο διαγωνισμό. 

 

4.2   Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου 

1. Στην έννοια αυτού, του κατά το άρθρο 53 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, του 

ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας 

των τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων εργασιών περιλαμβάνονται: 

i. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες 

για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση 

κ.λ.π.) 

ii. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού 

και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 

iii. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων. 

iv. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε 

φύσης επιβαρύνσεις. 

v. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά 

για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 

vi. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε 

φύσης αποζημίωση προς τρίτους. 

vii. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδής των αχρήστων 

προϊόντων σε θέση που να επιτρέπεται από την Πολιτεία. 

viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή 

έντεχνη και σύμφωνη με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη 

για την εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς 

και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 



 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/17» 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  Σελίδα 16 

ix. Το όφελος του αναδόχου. 

2. Το ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18%.  

3. Για τις απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο ορίζεται σε 18%. 

4. Σε έργα αυτεπιστασίας δεν υπολογίζεται όφελος αναδόχου. 

 

4.3    Φόροι - Τέλη 

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 

επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.  

2. Κατ’ εξαίρεση αυξομειώσεις στις διάφορες κρατήσεις ή άλλους φόρους του Δημοσίου 

που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που 

ίσχυαν, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές 

αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

3. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν 

παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

4.4    Κρατήσεις 

1. Σχετική εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 59774/25.9.1986 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Α)  Έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού. 

α) 2% ΤΑΔΚΥ, β) 0,50% ΕΜΠ, γ) 1% ΤΥΔΚ, δ) 0,2% ΤΕΕ, ε) 1% ΤΠΕΔΕ (αν ο ανάδοχος είναι 

εργολήπτης Δημ. Έργων), στ) 2% Φόρος εισοδήματος, ζ) Ασφαλιστικές εισφορές. 

 Β)  Έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων. 

Ο ανάδοχος υπόκειται μόνο στις παραπάνω με τα στοιχεία γ' και στ' επιβαρύνσεις και τις 

ασφαλιστικές εισφορές. 

2. Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 375 παρ. 7 Ν.4412/16 και 0,02%, υπέρ 

του Δημοσίου σύμφωνα με αρ. 36 παρ. 6 Ν.4412/16 ως ισχύει σήμερα. 

 

4.5  Δασμοί – Ατέλειες 

1. Η οικονομική προσφορά του ανάδοχου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους του 

τιμολογίου, περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το 



 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/17» 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  Σελίδα 17 

εξωτερικό. 

2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από 

τους ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. 

καθώς και από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για 

καύσιμα και λιπαντικά ή από κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταμεία, 

ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα 

με τη Διακήρυξη. Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων 

στοιχείων του έργου θα γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις. 

3. Σε όσες περιπτώσεις επιτευχθεί απαλλαγή (ατέλεια) από δασμούς, φόρους κ.λ.π., τα 

απαλλασσόμενα ποσά, αυξημένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν του εργολάβου 

υπέρ του εργοδότη. 

 

4.6  Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών 

1. Για τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 

151 και 152 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

2. Οι εντολές πληρωμών συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και εκδίδονται σύμφωνα με το 

άρθρο 152 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3. Προ της πληρωμής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις 

των υποχρεωτικών καταβολών του στα οικεία ταμεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης των 

υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α., 

Επικουρικό, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ.λ.π). Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασμό έχει εφαρμογή το 

άρθρο 152, παρ.13 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

 

4.7  Επιμέτρηση εργασιών 

1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο 

τιμολόγιο της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών 

τιμολογίων. 

2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, 

επιμετρώνται και πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά. 

3. Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 
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4.8  Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών - 

Υπερσυμβατικές εργασίες 

1. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει αναφέρονται 

στην, κατά τον προϋπολογισμό προσφοράς, δαπάνη του όλου έργου, μειωμένη κατά το ποσόν 

της αναθεώρησης. Για την αυξομείωση των εργασιών, τις νέες εργασίες, τις υπερσυμβατικές 

εργασίες και την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του 

παραπάνω άρθρου και του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

2. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων 

επιμέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται 

αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις (άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει). 

3. Για τον Κανονισμό Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (σύμφωνα με τον του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει), εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), 

διευκρινίζεται δε ότι αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα, που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή του μικρού ή 

μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, του γνωστού ή όχι τύπου τους, του αν είναι καινούργια ή όχι, 

της χρησιμοποίησης εργατικών χεριών μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κ.λ.π.).  

 

4.9  Αναθεώρηση τιμών 

1. Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 153 

του  Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1   Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, παρ. 1β, για την υπογραφή 

της σύμβασης, την πιστή εφαρμογή των όρων της και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου 

κατά του ανάδοχου, που προκύπτει ένεκα του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, χωρίς να 

υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. εφ όσον η σύμβαση προέρχεται από διαγωνισμό ανοικτό η συνοπτικό. 

Άλλως για την απευθείας ανάθεση προμηθειών η εργασιών ισχύουν τα άρθρα του Ν.4412/16 

όπου δεν ζητείται εγγυητική καλής εκτέλεσης . 
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2. Σύμφωνα με την παρ. 1β εδ.4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει, σε κάθε 

τυχόν συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή συμπληρωματική εγγύηση, το 

ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης και ισούται με το 

γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται 

στην παρ.3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει και σύμφωνα με την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 12 (Απόφαση 290/2015- ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ), της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) . 

4. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους σύμφωνα με την 

παρ.5 άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

5. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε 

κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 140 παρ. 1 του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει.  

 

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

1. Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς 

καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε 

απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των 

υπηρεσιών του. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 72, του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει και θα απευθύνονται στον κύριο του έργου, δηλαδή το Δήμο 

Περιστερίου.  

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελεί προαπαίτηση για την υπογραφή της 

Σύμβασης, συμπληρώνεται με τις κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές πληρωμής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152  του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. Οι κρατήσεις 

μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση 

εγγυητική επιστολή. 

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων μειώνονται ή επιστρέφονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 
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Άρθρο 6 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 147 και 148 

(περί προθεσμιών - ποινικής ρήτρας) και 160 (περί έκπτωσης αναδόχου) του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει. 

2.  Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 160 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3.  Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, 

επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 148 του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει και στα χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται σ’ αυτό. 

4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές 

ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς 

παρατάσεις. 

 

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, 

τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή του έργου, 

μοναδικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, οι δε έλεγχοι, που τυχόν ενεργούνται από την 

Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή. 

2. Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων των 

υλικών, που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση κάθε 

εργασίας, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των 

εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων. 

4. Οφείλει δε να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές 

και εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με 

υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π. 

 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1   Χωροθέτηση του έργου 
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1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο της 

Υπηρεσίας, στην εφαρμογή της μελέτης πάνω στο χώρο του έργου (έδαφος, κτίριο κ.α.), στις 

πιθανές πασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου (όπου αυτές απαιτούνται) 

και στη σήμανση της περιοχής που καταλαμβάνεται από το έργο. 

2. Επίσης έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, στον έλεγχο και στη λήψη  των 

συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρμογή και συμπλήρωση των 

εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης. 

 

8.2    Απαλλοτριώσεις 

1. Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του 

εργοδότου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες 

αποζημιώσεις. 

2. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του 

αναδόχου πλην της παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως, στην περίπτωση καθυστερήσεως, 

του έργου ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα του 

ανάδοχου. 

3. Σε περίπτωση που η ανωτέρω καθυστέρηση υπερβεί την προθεσμία του άρθρου 147 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της 

συμβάσεως. 

 

8.3   Ασφάλιση 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, που 

απασχολεί, και στα, κατά κατηγορία εργαζομένων, Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, άσχετα αν 

το έργο εκτείνεται μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του. 

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική 

εταιρεία. 

3. Τέλος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο κατά παντός κινδύνου σε μία 

ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από το Κράτος. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα 

περιλαμβάνει κάλυψη για ολική ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε γεγονός 
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ή αιτία. Σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα υπάρχει όρος σύμφωνα με τον οποίο το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει πριν την έγκριση 

του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου. 

4. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τον κύριο μηχανικό εξοπλισμό, ο 

οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούμενα 

μηχανήματα έργου που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, 

Κατασκευών και συντήρησης του Έργου. 

5. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν, δηλαδή 

εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο. 

6. Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο 

χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 2229/94. 

7. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις 

ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που 

προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη 

ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή 

έργα. 

8. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας. Αν καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί 

στο έργο, η διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον 

ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δέκα πέντε μέρες. Αν ο ανάδοχος δεν 

εξοφλήσει τους δικαιούχους τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής 

των οφειλομένων και πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου για 

λογαριασμό του αναδόχου και έναντι αυτών που είναι να λάβει. Σε εφαρμογή της 

παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών από την 

όχληση των ενδιαφερομένων. 

 

8.4  Αρτιότητα των κατασκευών 

1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και 

των ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος 

εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 
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υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών 

κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου. 

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι 

από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή 

διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (όπως τοίχοι, διαχωριστικά, 

κατώφλια, επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την 

κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα 

υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

3.  Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να 

κατασκευάζεται με τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα. 

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η 

Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για 

λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

5. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 

συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση 

ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς 

να έχει δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη 

γιατί σύμφωνα με την σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης 

του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 

 

8.5    Βλάβες στα έργα.  Αναγνώριση αποζημιώσεων 

1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε 

βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 

οποιαδήποτε ζημία του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή 

του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, 

εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας 

του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του 

δαπάνες. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 
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8.6   Δοκιμές εγκαταστάσεων 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των 

εγκαταστάσεων, να εκτελέσει τις δοκιμές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, με δικά 

του μέσα, όργανα και δαπάνες. Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα 

αποτελέσματά τους θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται 

σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον 

ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 

παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλλει στην Επίβλεψη σε δύο 

(2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης 

των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές 

καταχωρούνται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου 

του έργου. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται τέλος, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει 

στο προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων. 

 

 

8.7   Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα 

ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων και να τηρεί όλους τους όρους υγιεινής και 

ασφάλειας, που καθορίζονται στο άρθρο 24 του Π.Δ. 447/75 (όπως αυτό συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας 

κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως 

κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των 

έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) όπως 

αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01(Β΄266), ΔΕΕΠΠ/85/14-05-2001 (Β΄686) 

& ΔΠΑΔ/οικ889/27-11-2002 (Β΄16)του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του 

άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει. 

2. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του, 

παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, 

καθώς επίσης και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 
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3. Ο ανάδοχος ευθύνεται, αποκλειστικά αυτός, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που 

οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

4. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για την 

εκτέλεση του έργου, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση 

που θα συμβεί ατύχημα σ’ αυτό. 

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του στην περιοχή του 

εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες, ανάλογα με τη φύση του έργου 

(οικοδομικό, συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφάλειας, 

φροντίζοντας και για τη συντήρησή τους.  

6. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα απαραίτητα μέτρα κατά 

την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η ροή των όμβριων καθώς και η κυκλοφορία πεζών, τόσον από τη διακίνηση 

των μηχανικών του μέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από την εναπόθεση των υλικών και 

των προϊόντων εκσκαφής. Δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί καμία γενικά εργασία εκσκαφών ή 

αχρηστία οδού ή πεζοδρομίου πριν ολοκληρωθεί τελείως και εγκριθεί αρμόδια η κατασκευή 

από τον ανάδοχο προσωρινής διαβάσεως των τροχοφόρων ή πεζών. 

7. Υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες τοποθετήσει πινακίδες καθοδηγήσεως της 

κυκλοφορίας των οχημάτων ως και νυχτερινά φωτεινά σήματα κ.λ.π. Επίσης οφείλει με 

δαπάνες του να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών θέση 

και να επισημαίνει αυτήν με την τοποθέτηση πινακίδων νυχτερινών σημάτων κ.λ.π. Διαταγές 

της υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ευθύνη και 

δαπάνη του αναδόχου. 

8. Σε θέσεις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται, υποχρεωτικά, αυτόματα 

σπινθηρίζοντα σήματα (flash lights) και θα χρησιμοποιούνται, όπου είναι ανάγκη, τροχονόμοι 

υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε όλες τις περιοχές 

του εργοταξίου. 

9. Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας 

σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, πρέπει απαραιτήτως να συνεννοείται προηγουμένως με 

την Υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως. 
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10. Οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων και οπών. 

Υποχρεούται δε να συμμορφωθεί πλήρως στις υποδείξεις του επιβλέποντος. 

11. Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε. Γενικά δε επιπρόσθετα, τα ορύγματα μέσα σε 

κατοικημένους χώρους επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα.  

12. Ο εργολάβος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούμενα από αυτόν 

έργα και στις πλέον εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της 

εκτελούσης τα έργα αρχής, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου του αναδόχου.  

13. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας 

του περιβάλλοντος. Επίσης προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και 

καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελουμένου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή 

δένδρων και καταστροφή φυτείας, όχι απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος 

έργου. 

 

8.8   Πληροφοριακή πινακίδα  

1. Με την έναρξη και κατά την υλοποίηση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει να τοποθετήσει στο 

πλέον ευδιάκριτο σημείο του εργοταξίου μια προσωρινή πληροφοριακή πινακίδα. Οι 

πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να περιέχονται στην πινακίδα καθώς και ο τρόπος αναγραφής 

αυτών, θα δοθούν από την Δ/νουσα Υπηρεσία. 

 

8.9   Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν 

εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από τους κυρίους 

τους. 

2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη στην εκτέλεση των εργασιών 

μεταφοράς αυτών των εγκαταστάσεων, οφείλει όμως να διευκολύνει χωρίς προσκόμματα την 

εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση του 

έργου ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με την παρ.13 του 

άρθρου 138 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση 

κάθε άδειας, που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, η οποία είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση του έργου. Είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των 
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διατάξεων των σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να 

εφοδιαστεί με δικές του δαπάνες και φροντίδες με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά 

στοιχεία των θέσεων των αγωγών Κοινής Ωφελείας, αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες 

αρχές των ΟΚΩ. 

4. Εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ γενικά πρέπει να 

εκτελούνται με μέγιστη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων για τα οποία ο 

ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

5. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες προσωρινές 

παροχές (εργοταξιακές) των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), που 

απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα έξοδα σύνδεσης, 

χρήσης και αποσύνδεσης των παροχών. 

 

8.10   Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

1. Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και το όφελος αυτού περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

ειδικές δαπάνες, εφ’ όσον ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα 

στο περιγραφικό τιμολόγιο: 

i. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για 

την εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποίησής της. 

ii. Ο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου εργαστηριακός έλεγχος για τη διαπίστωση της 

καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται και της εκτελούμενης ποιότητας 

εργασίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο τιμολόγιο. 

iii. Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων μετά των απαραιτήτων 

σχεδίων, λογαριασμών και δακτυλογράφησης αυτών σε ανάλογο αριθμό αντιτύπων. Τα 

παραπάνω στοιχεία θα προσκομίζονται για έλεγχο στον επιβλέποντα προτού 

δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν. 

iv. Η σύνταξη τελικών κατασκευαστικών σχεδίων και η λήξη φωτογραφιών όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 8.11. 

 

8.11  Κατασκευαστικά σχέδια - Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την 

προσωρινή παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει δύο (2) αντίγραφα 

στην Υπηρεσία: 
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i. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του έργου με 

υψομετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις. 

ii. Ακριβή διαγράμματα σε κλίμακα 1:500, θεμελιώσεων – ξυλοτύπων (κατόψεων και 

τομών) με τον οπλισμό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των 

επιμέρους τιμημάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατομές, κ.λ.π. πλήρως 

ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα (όπου υπάρχει τέτοιος τύπος 

εργασίας). 

iii. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές 

εκτελέσθηκαν, που να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης 

των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το βάθος ροής 

κ.λ.π. των φρεατίων. 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του, έγχρωμες 

φωτογραφίες πριν από την έναρξη, κατά τις πιο σημαντικές φάσεις εκτέλεσης του έργου και 

μετά το  πέρας των εργασιών, στις οποίες, τελευταίες, θα φαίνονται όλες οι όψεις του έργου, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. 

Θα εκτυπώνονται δε σε τρία (3) αντίτυπα η κάθε μία από αυτές που θα υποδειχθούν από την 

επίβλεψη, σε μέγεθος 13x18,σε χαρτί λευκό σεμιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται 

και τα αρνητικά τους ή τα αρχεία εφόσον πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες. 

 

Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

9.1    Μηχανικός εξοπλισμός 

1. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται από τον 

ανάδοχο. Αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, 

χωρίς η υπηρεσία να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά. 

 

9.2  Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές 

1. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διανομής, 

εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα 

κατασκευασθούν με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που επιτρέπουν 

η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές. 
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2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες και να λάβει κάθε άλλο 

μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο. 

3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την προστασία 

του περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκομιδή, μετά 

την αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του 

εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, 

γιατί η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του. 

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες 

κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των 

έργων, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την 

εκτέλεση του έργου, γι’ αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει 

κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για 

τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 

 

9.3   Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας 

1.  Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά    που έχει στα χέρια 

του, όπως επίσης και τις εργασίες που    εκτελούνται από αυτόν. 

2. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σ’ αντίθετη δε περίπτωση τα 

μέτρα φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε 

φύσεως κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να προληφθούν 

οι ζημιές ή η διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου 

επανορθώνονται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
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4  Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων  

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του 

έργου καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να 

απομακρύνει με δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το 

εργοτάξιο, όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από το προηγούμενο άρθρο 

αυτής της Ε.Σ.Υ., καθώς και όλα τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα και 

χρήσιμα ή άχρηστα πλεονάζοντα υλικά, να κατεδαφίσει κάθε βοηθητικό κατασκεύασμα, που 

θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, 

να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και 

να παραδώσει τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου σε κατάσταση 

τέλειας καθαριότητας, φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που απαιτείται για την 

παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

2. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και αποκομίσει κάθε 

προστατευτική κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και 

παραγωγή υλικών) ή για αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, 

αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες, οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους 

υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος ύπαρξης της, και να 

απομακρύνει τα περιφράγματα του εργοταξίου. 

3. Αν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος  δεν 

αρχίσει και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα 

εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη δε θα αφαιρείται από 

την πρώτη πληρωμή του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης 

του έργου ή του τμήματος, που αφορούν. 

 

.5  Προμήθεια υλικών  - Ποιότητα -  Προέλευση - Δείγματα 

1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης 

ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές 

προδιαγραφές, τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των 

Υπουργείων Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις 

του ΦΕΚ 1914Β’/2012 και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, 

σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, κ.λ.π. 
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2. Θα είναι δε εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην 

Ελλάδα, καθώς και εκείνα που προδιαγράφονται και αναφέρονται ρητά, στα αντίστοιχα άρθρα 

του συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευσης εξωτερικού. 

3. Δείγματα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαμβάνονται έγκαιρα και 

υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά είδη που 

χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα 

τους. 

4. Όταν απαιτείται τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό 

εργαστήριο δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα 

αναγράφουν το όνομα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον 

οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών 

υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από 

τη διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακαταλλήλων ή απρόσφορων 

πηγών. Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από 

τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

6. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο 

ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, 

μηχανημάτων και μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και 

επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή 

παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό. 

7. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την 

εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και 

όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης 

των υλικών αυτών. 

8. Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των 

υλικών που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει 

εγγράφως. 
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9. Tα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, 

μετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, 

ζημιά ή απώλεια που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

10. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη 

συντήρησης του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 όπως 

αυτός ισχύει. 

11. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσκομίσει πιστοποιητικά 

οποιασδήποτε κλάσης για κάθε χρησιμοποιούμενο υλικό. 

Άρθρο 10: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους 

1. Ο ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 όπως 

αυτός ισχύει, να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών 

φορέα του δημόσιου τομέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της 

εργολαβίας του και που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του, διατάσσοντας κατάλληλα τα 

μέσα του (ικριώματα κ.λ.π.) και ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του 

εργασιών. 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και 

εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης 

του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 

Άρθρο 11:  Αρχαιότητες και άλλα ευρήματα 

1. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών βρεθούν αρχαιολογικά ευρήματα, ο 

Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία και είναι δυνατόν να 

υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, 

δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας.  

2. Σε περίπτωση αρχαιολογικών τομών εδάφους, αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν με 

ειδοποίηση προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία ειδοποίηση πρέπει να είναι 

τουλάχιστον προ 4 (τεσσάρων) εργάσιμων ημερών.  

          ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2017 

                                                                                         Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
 Η  Προϊσταμένη Τμήματος                            
    
     Χρυσή Κανακάκη                                                       Ματθαίος Κλεάνθης 
     Μηχ/γος Μηχανικός                                                    Αρχ/κτων Μηχανικός 
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[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. OIKOΔΟΜΙΚΑ

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη βραχώδη, εκτός από
γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς
χρήση εκρηκτικών

1 ΝΑΟΙΚ
20.05.02

1,00 217,81 217,811 m3ΟΙΚ 2127

Αποξήλωση κρασπέδων
πρόχυτων ή μή

2 ΝΑΥΔΡ 4.05 1,00 22,11 22,112 mΥΔΡ 6808

Καθαίρεση κτισμάτων από
οπτοπλινθοδομές κ.λ.π

3 ΝΑΟΔΟ Α06 1,00 13,10 13,103 m3ΟΙΚ 2221

Κατεδάφιση οποιονδήποτε
υφισταμένων κτισμάτων και
κατασκευών

4 ΟΙΚ Ν\2227 7,00 24,50 171,504 m3ΟΙΚ 2227

Φορτοεκφόρτωση και
μεταφορά προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\20.30.1

10.000,00 0,30 3.000,005 m3kmΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

6 ΝΑΟΙΚ 20.30 15,00 0,90 13,506 m3ΟΙΚ 2171

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

7 ΝΑΟΙΚ
32.01.04

200,00 90,00 18.000,007 m3ΟΙΚ 3214

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β225
των 350 kg τσιμέντου, διά
σκύρων διαστάσεων 0,7 έως
2,  5 ή 3 cm

8 ΝΑΟΙΚ Ν3214 10,00 90,66 906,608 m3ΟΙΚ 3214

Οπλισμός σκυροδέματος από
ανοξείδωτο χάλυβα με
νευρώσεις

9 ΝΑΟΙΚ
38.30.02

4,20 5,00 21,009 kgΟΙΚ 3873

Θραυστόν υλικόν λατομείου
σταθεροποιημένου τύπου

10 ΟΔΟ Α\622 500,00 13,75 6.875,0010 m3

Εξυγιαντικές στρώσεις με
θραυστό υλικό λατομείου

11 ΝΑΟΙΚ Ν\20.20 10,00 20,00 200,0011 m3ΟΙΚ 2162

Ασφαλτικό  σκυρόδεμα
πάχους 5,00cm για
σποραδικές περιπτώσεις.

12 ΝΑΟΔΟ
Α\Ν08.2

400,00 16,00 6.400,0012 m2ΟΔΟΝ 4521Β

Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

13 ΝΑΟΔΟ Δ08.1 600,00 7,70 4.620,0013 m2ΟΔΟΝ 4521Β

Ασφαλτική προεπάλειψη14 ΝΑΟΔΟ Δ03 400,00 1,20 480,0014 m2ΟΔΟΝ 4110

Επισκευή φθορών ασφαλτικού
οδοστρώματος δι'ασφαλτικού
μίγματος Χρήσις ασφαλτικού
διαλύματος ΜΕ 0

15 ΝΑΟΔΟ
Ν4720.Α

50,00 110,00 5.500,0015 tonΟΙΚ 4720Α

Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα
σε δοχεία.

16 ΝΑΟΔΟ
Ν\64.04

100,00 10,00 1.000,0016 ΤΕΜΟΙΚ 6403

Πρόχυτα κράσπεδα εκ
σκυροδέματος

17 ΥΔΡ Ν68.05 260,00 8,02 2.085,2017 MMΥΔΡ 6805

Πλακόστρωσις με πλάκες
ραβδωτές πεζοδρομίων,
νησίδων και πλατειών

18 ΟΔΟ Ν\2924 200,00 33,17 6.634,0018 m2ΟΔΟ 2922

Σε μεταφορά 56.159,82
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Από μεταφορά 56.159,82

Επιστρώσεις σποραδικές
δαπέδων με  βοτσαλόπλακες
διαστάσεων50*50*4

19 ΟΔΟ Ν\2922 200,00 13,16 2.632,0019 m2ΟΔΟ 2922

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
νησίδων κ.λ.π.

20 ΝΑΟΔΟ Β52 2.000,00 13,80 27.600,0020 m2ΟΔΟΝ 2922

Σποραδικές πλακοστρώσεις
πεζοδρομίων, νησίδων
πλατειών κ.λ.π.

21 ΝΑΟΔΟ Ν\52 150,00 15,51 2.326,5021 m2ΟΔΟΝ 2922

Κιγκλιδώματα σιδηρά
πολυσυνθέτου σχεδίου

22 ΝΑΟΙΚ Ν64.03 2.000,00 8,97 17.940,0022 kgΟΙΚ 6403

Επιστρώσεις δαπέδων με
έγχρωμες πλάκες
διαστάσεων50*50*4

23 ΟΔΟ Ν\2922.1 500,00 12,62 6.310,0023 m2ΟΔΟ 2922

Πλήρης κατασκευή  μεταλλικής
περίφραξης

24 ΝΑΟΙΚ
64.03.03

100,00 87,35 8.735,0024 m2ΟΙΚ 6403

Σιδηρά κιγκλιδώματα από
ράβδους συνήθων διατομών,
απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

25 ΝΑΟΙΚ
64.01.01

100,00 4,50 450,0025 kgΟΙΚ 6401

Χυτοσιδηρά καλύμματα
φρεατίων, σχάρες υπονόμων,
σίφωνες φρεατίων
υδροσυλλογής και κάθε
χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλήν
βαθμίδων, πλήρως
τοποθετημένα

26 ΥΔΡ Ν\6752 150,00 2,45 367,5026 kgΥΔΡ 6752

Σιδηρά διακοσμητικά
κολωνάκια

27 ΝΑΟΙΚ Ν\64.03 100,00 40,00 4.000,0027 ΤΕΜΟΙΚ 6403

Φρεάτιο επισκέψεως από
σκυρόδεμα 30*40

28 ΑΤΗΕ Ν\9307.6 10,00 40,00 400,0028 ΤΕΜΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως από
σκυρόδεμα πάχους 10 cm με
διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 40Χ40 cm,
βάθους 70 cm

29 ΑΤΗΕ Ν\9307.8 10,00 146,28 1.462,8029 ΤΕΜΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως από
σκυρόδεμα 50*50

30 ΑΤΗΕ Ν\9307.5 10,00 50,00 500,0030 ΤΕΜΗΛΜ 10

Πλήρης εγκατάσταση
ανοξείδωτης υποβρύχιας
αντλίας 2 HP

31 ΑΤΗΕ Ν\8223.2 2,00 700,00 1.400,0031 ΤΕΜΑΤΗΕ 8223

Πλήρης εγκατάσταση
ανοξείδωτης αντλίας 4HP 3KW

32 ΑΤΗΕ Ν\8223.1 1,00 1.700,00 1.700,0032 ΤΕΜΑΤΗΕ 8223

Πλήρης εγκατάσταση
ακροφύσιου συντριβανιού
τύπου αφρίζων  Φ 1 1/4 ins

33 ΑΤΗΕ Ν\82.4 2,00 350,00 700,0033 ΤΕΜΑΤΗΕ 8223

Πλήρης εγκατάσταση
ακροφύσιου συντριβανιού
τύπου αφρίζων Φ 1 1/2 ins

34 ΑΤΗΕ Ν\8223.3 2,00 300,00 600,0034 ΤΕΜΑΤΗΕ 8223

Πλήρης εγκατάσταση
υποβρύχιου προβολέα
συντριβανιού  έως 300 Watt

35 ΑΤΗΕ Ν\8223.4 10,00 190,44 1.904,4035 ΤΕΜΑΤΗΕ 8223

Aντικατάσταση λαμπτήρα
υποβρύχιου προβολέα
συντριβανιού  έως 300 Watt

36 ΑΤΗΕ Ν\8223.5 30,00 10,99 329,7036 ΤΕΜΑΤΗΕ 8223

Aντικατάσταση τζαμιού
υποβρύχιου προβολέα
συντριβανιού  έως 300 Watt

37 ΑΤΗΕ Ν\8223.6 30,00 14,57 437,1037 ΤΕΜΑΤΗΕ 8223

Aντικατάσταση αδιάβροχης
τσιμούχας υποβρύχιου
προβολέα συντριβανιού  έως
300 Watt

38 ΑΤΗΕ Ν\8223.7 20,00 14,57 291,4038 ΤΕΜΑΤΗΕ 8223

Πλωτήρας υδαταποθήκης
(φλοτέρ) διαμέτρου Φ 3/4 ins

39 ΑΤΗΕ 8103.2 90,00 34,89 3.140,1039 ΤΕΜΗΛΜ 12

Σε μεταφορά 139.386,32

Σελίδα 2 από 5



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 139.386,32

Ανοξείδωτο διάτρητο φίλτρο
30χ50

40 ΑΤΗΕ Ν\82.4.6 10,00 200,00 2.000,0040 ΤΕΜΑΤΗΕ 8223

Ηλεκτροβάνα24V41 ΑΤΗΕ
Ν\82.4.16

2,00 120,00 240,0041 ΤΕΜΑΤΗΕ 8223

Επιτητηρητής φάσεως και
τάσεως ,220V με βάση

42 ΑΤΗΕ
Ν\82.4.15

2,00 150,00 300,0042 ΤΕΜΑΤΗΕ 8223

Εορταστική γιρλάντα κρεμαστή
με φωτοσωλήνα led και τα
εξαρτήματα αυτών

43 ΑΤΗΕ Ν\7500.3 60,00 313,36 18.801,6043 μΗΛΜ 59

Αποστασιόμετρο44 ΝΑΟΙΚ
Ν\56.07.1

1,00 300,00 300,0044 ΤΕΜΟΙΚ 5606.1

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C. Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 40 mm

45 ΑΤΗΕ
Ν\8042.3.2

74,70 13,97 1.043,5645 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C. Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 50 mm

46 ΑΤΗΕ
Ν\8042.3.3

50,00 16,12 806,0046 mΗΛΜ 8

Αγωγοι απο πλαστικούς
σωλήνες PVC  ονομαστικής
πιέσεως 6 ατμοσφαιριών διαμ.
200 χιλστ.

47 ΝΑΥΔΡ
Ν66.20.1

10,00 28,50 285,0047 μ.μ.ΥΔΡ 6620

Πινακίδες  ρυθμιστικές (  R)
d=0,45 τύπου I

48 ΟΔΟ Ν\Ε09.3 100,00 16,00 1.600,0048 τεμ.ΟΙΚ 6541

Πινακίδες  ρυθμιστικές (R-2)
STOP d=0,60

49 ΟΔΟ Ν\Ε09.4 200,00 26,70 5.340,0049 τεμ.ΟΙΚ 6541

Πινακίδες  ρυθμιστκές (R-2)
STOP d=0,90 τύπου Ι

50 ΟΔΟ Ν\Ε09.4.1 10,00 45,00 450,0050 τεμ.ΟΙΚ 6541

Πληροφοριακές πινακίδες
ονοματοθεσίας, πλήρως
αντανακλαστικές, με
ανακλαστικό υπόβαθρο από
μεμβράνη τύπου Ι

51 ΝΑΟΔΟ
Α\Ε08.7

10,00 30,00 300,0051 m2ΟΙΚ 6541

Πληροφοριακές πινακίδες
αρίθμησης , πλήρως
αντανακλαστικές, με
ανακλαστικό υπόβαθρο από
μεμβράνη τύπου Ι

52 ΝΑΟΔΟ
Α\Ε08.10.1

17,80 5,00 89,0052 m2ΟΙΚ 6541

Στύλος πινακίδων από
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα
2"

53 ΟΔΟ Ν\Ε010.2 300,00 5,00 1.500,0053 ΜΜΟΔΟΝ 2653

Μάτια γάτας  διαστάσεων
8,5χ5,50

54 ΟΙΚ Ν\7230.6.1 10,00 3,50 35,0054 ΤΕΜΟΙΚ 7230

Μάτια γάτας  διαστάσεων
10χ10

55 ΟΙΚ Ν\7230.6.2 10,00 4,50 45,0055 ΤΕΜ

Πλαστικα κολωνάκια56 ΝΑΟΙΚ
Ν\2275.1

100,00 15,00 1.500,0056 τεμ.ΟΙΚ 2275

Περίφραξη  απο
σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένους Φ2"

57 ΝΑΟΙΚ
Ν\64.16.03

100,00 19,00 1.900,0057 m2ΟΙΚ 6541

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος Δομικά
πλέγματα B500C

58 ΝΑΟΙΚ
38.20.03

100,00 1,01 101,0058 kgΟΙΚ 3873

Περίφραξη από
συρματοπλεγμα 1,5Χ55Χ2,2
χιλστ. ί

59 ΝΑΟΙΚ Ν64.1 30,00 20,00 600,0059 mΟΙΚ 6541

Κατώφλια επιστρώσεων από
μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2
cm

60 ΝΑΟΙΚ
74.95.01

10,00 7,80 78,0060 ΜΜΟΙΚ 7496

Σε μεταφορά 176.700,48
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Φωτιστικά σώματα
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα
με λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής
πίεσης (NaLP), τύπου semi cut
-off, ισχύος 180 W, χωρίς
βραχίονα

61 ΝΑΗΛΜ
60.10.10.01

6,00 320,00 1.920,0061 ΤΕΜΗΛΜ 103

Φωτιστικά σώματα
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα
με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής
πίεσης (NaHP), τύπου semi
cut-off, ισχύος 100 W, με
βραχίονα

62 ΝΑΗΛΜ
60.10.20.04

5,00 280,00 1.400,0062 ΤΕΜΗΛΜ 103

Πλαστικοί οριοδείκτες οδού63 ΝΑΟΔΟ Ε06 200,00 11,50 2.300,0063 ΤΕΜΥΔΡ 6620.1

Αμφίπλευρα χαλύβδινα
στηθαία ασφαλείας ικανότητας
συγκράτησης Η2 που
τοποθετούνται με έμπηξη,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,
λειτουργικού πλάτους W7,
κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α

64 ΝΑΟΔΟ
Ε01.5.1

100,00 80,00 8.000,0064 mΟΔΟΝ 2653

Αμφίπλευρα χαλύβδινα
στηθαία ασφαλείας κεκλιμένης
κεντρικής νησίδας,
τοποθετούμενα με έμπηξη,
ικανότητας συγκράτησης Η2,
κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1317-2, ερείσματος,
τοποθετούμενο με έμπηξη,
ικανότητας συγκράτησης Η2,
λειτουργικού πλάτους W5

65 ΝΑΟΔΟ
Ε01.7.1

100,00 95,00 9.500,0065 mΟΔΟΝ 2653

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ
ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ

66 ΝΑΟΔΟ
Ν\Ε08.2

10,00 680,00 6.800,0066 ΤΕΜ

Κιγκλιδώματα από
σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένους, Φ 1 1/2’’

67 ΝΑΟΙΚ
64.16.02

10,00 12,50 125,0067 mΟΙΚ 6417

Ακρυλικός στόκος68 ΝΑΟΙΚ Ν\73.96 10,00 1,33 13,3068 τεμ/5k
gr

ΟΙΚ 7396

Κόλλα πλακιδίων παντός
τύπου

69 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.96.1

10,00 12,00 120,0069 KgrΟΙΚ 7396

Προμήθεια κθρέπτη
πολυκαρβουνικού Φ60

70 ΝΑΟΙΚ
Ν\32.32.15

10,00 80,00 800,0070 ΤΕΜΟΙΚ 3213

Προμήθεια κθρέπτη
πολυκαρβουνικού Φ80

71 ΝΑΟΙΚ
Ν\32.32.16

5,00 100,00 500,0071 ΤΕΜΟΙΚ 3213

Ηλεκτρονικό πάνελ72 ΝΑΟΔΟ
Ν\Ε08.2.1

2,00 1.100,00 2.200,0072 ΤΕΜ

Σύνολο : 1. OIKOΔΟΜΙΚΑ 210.378,78210.378,78

Σε μεταφορά 210.378,78
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1 2 3 54 6 7 8 9

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

210.378,78

31.556,82

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

241.935,60

58.064,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 300.000,14

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

300.000,00

       2-03-2017        2-03-2017         

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΧΡΥΣΗ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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