
 

 

 

ΧΑΛΚΙΔΑ   15/06/2018 

Αρ.Ρρωτ. : 4334 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ  

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ 

«Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν,  αδρανϊν υλικϊν, 
αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν και 

χρωμάτων» 

 

Προχπολογιςμόσ 91.052,80€ πλζον ΦΠΑ 

 

Ο Πρόεδροσ Δ. ΔΕΤΑΧ 

Διακθρφςςει 

Σθ με ανοικτι διαδικαςία επιλογι αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ 
«Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν,  αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου 

ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν και χρωμάτων» 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016(Α’ 147) και τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ και  

καλεί  

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου τθσ ωσ άνω προμικειασ. 

 

 

 

 

 

Χαλκίδα,         15/06 /2018 
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1. ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνληα Φνξέα  

 

Επωνυμία ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69 

Ρόλθ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 341 32 

Τθλζφωνο 2221062615 

Φαξ 2221062617 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  gprom@deyax.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Τεχνικι Υπθρεςία , Ραπαβαςιλείου 
Ευάγγελοσ, τθλ 2221061317, φαξ 
2221061428,  email: support@deyax.gr 

 

Γραφείο Ρρομθκειϊν, Μαςτρογιάννθ 
Ελζνθ, τθλ 2221062615, φαξ 2221062617,  
email: gprom@deyax.gr 

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

 

Είδοσ Ανακζτοντα Φορζα  

Ο Ανακζτων Φορζασ είναι  μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι  και υπάγεται ςτισ διατάξεισ του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ 
του ν. 4412/2016. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα του Ανακζτοντα Φορζα είναι θ Φδρευςθ και Αποχζτευςθ.  

 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. με κωδικό αρικμό ςυςτιματοσ 57329. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ κακϊσ και από το Γραφείο Ρρομθκειϊν τθσ ΔΕΥΑΧ, Νεοφφτου 
69,34132 Χαλκίδα, τθλ 2221062615,Φαξ 2221062617, email: gprom@deyax.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία των άρκρων 264 και 331 και τισ λοιπζσ 
διατάξεισ του ν. 4412/16 για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΔΕΥΑ Χαλκίδασ . Θ δαπάνθ για τθ  ςφμβαςθ 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εκατόν δϊδεκα εννιακοςίων πζντε ευρϊ και ςαράντα επτά λεπτϊν, με 

http://www.deyax.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Φ.Ρ.Α. (112.905,47€), εκ των οποίων ποςό   56.452,74 € *45.526,40 € + ΦΡΑ 24% 10.926,34 €+ κα 
βαρφνει τον προχπολογιςμό οικ. ζτουσ 2018 (50%) και ποςό 56.452,74 € *45.526,40 € + ΦΡΑ 24% 
10.926,34 €+ τον προχπολογιςμό οικ. ζτουσ 2019 (50%), ςτουσ Κ.Α. 620701, 620706, 620707, 620708 
και 54006224.        

 

1.3 υνοπτικι Περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια με τίτλο: «Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν,  
αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν και χρωμάτων» για 
τθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ, πεηοδρομίων και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων 
από τισ εργαςίεσ για τθν επιςκευι των βλαβϊν των αγωγϊν φδρευςθσ & αποχζτευςθσ κακϊσ και τθν 
τοποκζτθςθ νζων παροχϊν φδρευςθσ & αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που εκτείνεται ςτισ περιοχζσ τθσ 
Χαλκίδασ, Λθλαντίου, Νζασ Αρτάκθσ, Ανκθδϊνασ & Αυλίδασ.  

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

44111000-1 Οικοδομικά υλικά   16.210,80 € 

14210000-6 Αμμοχάλικο, άμμοσ, λικοτρίμματα 
και αδρανι υλικά 

26.900,00 € 

24327300-5 Ζλαια και άλλα προϊόντα τθσ 
απόςταξθσ τθσ λικανκρακόπιςςασ 
ςε υψθλι κερμοκραςία, πίςςα και 
πιςςάςφαλτοσ 

35.210,00 € 

44114100-3 Ζτοιμο ςκυρόδεμα 7.165,00 € 

44111510-9 

 

Μονωτζσ 
1.080,00 € 

44111400-5 Χρϊματα και επενδφςεισ τοίχων 4.487,00 € 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτισ κάτωκι ομάδεσ  ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.: 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 
ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

1. 
OMAΔΑ 1   

16.210,80 € 3.890,59 € 20.101,39 € 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   ΤΛΙΚΑ 

2. 
ΟΜΑΔΑ 2  

26.900,00 € 6.456,00 € 33.356,00 € 
ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 

3. 
ΟΜΑΔΑ 3  

35.210,00 € 8.450,40 € 43.660,40 € 
ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ 

4. 
ΟΜΑΔΑ 4   

7.165,00 € 1.719,60 € 8.884,60 € 
ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ 
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5. 
ΟΜΑΔΑ 5 

1.080,00 € 259,20 € 1.339,20 € 
ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

6. 
ΟΜΑΔΑ 6 

4.487,00 € 1.076,88 € 5.563,88 € 
ΧΡΩΜΑΣΑ 

 Τ Ν Ο Λ Ο 91.052,80 € 21.852,67 € 112.905,47 € 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι για όλα τα είδθ που ςυμπεριλαμβάνονται 
ςτισ ωσ άνω ομάδεσ.  

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 112.905,47 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 91.052,80  ΦΡΑ : 21.852,67). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ ι ζωσ εξαντλιςεωσ του φυςικοφ 
αντικειμζνου.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθ 
με αρ. 3/2018 μελζτθ που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τιμισ.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

 του ν.4497/2017 (Α 171) άρκρ.107 «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ 
τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
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 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 Το πρωτογενζσ αίτθμα που καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 18REQ002937893. 

 Τθν υπ’ αρικ. 298/2017 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΧ , με τθν οποία κακορίςτθκε θ ςφνκεςθ των 
Επιτροπϊν Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν Ρρομθκειϊν τθσ ΔΕΥΑΧ (άρκρο 221 του 
Ν.4412/2016).  

 
 Τθν υπ’ αρικμ. 44/ 2018 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α Χαλκίδασ , με τθν οποία εγκρίκθκαν θ 

μελζτθ και τα λοιπά τεφχθ αυτισ και κακορίςτθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ. 
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 20/07/2018, θμζρα Ραραςκευι και 
ϊρα 14:30. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ 
άνω ςυςτιματοσ.  

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν, ιτοι ςτισ 26/07/2018, 
θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

A. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr., όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 57329. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτον Ελλθνικό Τφπο  ςε  δφο (2) 
θμεριςιεσ του νομοφ ςφμφωνα με το ν. 3548/2007. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του ανακζτοντοσ φορζα , ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :   www.deyax.gr.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.deyax.gr/
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Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο  βαρφνει τον οικονομικό φορζα. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν 
λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των 
δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων 
τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα(Ι,ΙΙ,) και τθ με αρικμό αναφοράσ 3/28-03-2018 
Μελζτθ (Τεχνικι Ρεριγραφι, Ρροχπολογιςμό, Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, Γενικι & Ειδικι 
Συγγραφι Υποχρεϊςεων) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυνταχκεί από τον Ανακζτοντα Φορζα με τα πικανά 
Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ, τεχνικι περιγραφι, ειδικι ςυγγραφι, τεχνικζσ προδιαγραφζσ) 
διατίκενται και ςτα γραφεία του ανακζτοντοσ φορζα κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν 
παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτθςθ ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου.  

Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ διατίκεται ακόμθ, ςε 
θλεκτρονικι μορφι, από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΥΑΧ , ςτο δικτυακό τόπο: http://www.deyax.gr & 
http://deyax.dimoschalkideon.gr/. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που 
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο 
με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων που υποβάλλονται εκτόσ τθσ ανωτζρω 
θμερομθνίασ είναι εκπρόκεςμα και δεν εξετάηονται. 
 
Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

http://www.deyax.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι 
των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 
53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται 
ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το 
πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ 
επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 
του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτα αγγλικά, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τον ανακζτοντα φορζα , κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ 
του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι 
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θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό 
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

 

Ειδικά το γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων αρκεί να φζρει τα παρακάτω 
ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τον ανακζτοντα Φορζα προσ τθν οποία απευκφνεται δ) 
τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. 
και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τα ςτοιχεία τθσ 
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και θ) τον τίτλο τθσ.  

Απαιτείται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ.  

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ και ςυνεπϊσ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγυθτικισ 
προκαταβολισ.  

Απαιτείται θ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

Ο ανακζτων φορζασ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Μετά όμωσ 
τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι ανάλογα τθ 
μορφι τθσ ςφμπραξθσ ςφμφωνα με το νόμο. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι του ανακζτοντοσ φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

4. Οι διαγωνιηόμενοι να είναι αναγνωριςμζνοι πάροχοι του αντικειμζνου που δθμοπρατείται και 
διακζτουν από τθν Εκνικι Επιτροπι Ταχυδρομείων και Τθλεπικοινωνιϊν ειδικι άδεια για τισ 
δθμοπρατοφμενεσ υπθρεςίεσ. Για το φορζα κακολικισ υπθρεςίασ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ 
ειδικισ άδειασ αλλά του διοικθτικοφ εγγράφου οριςμοφ του. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
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ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων οχτακοςίων είκοςι ενόσ ευρϊ και ζξι λεπτϊν  (1.821,06€) ι το 
αντίςτοιχο ποςό για το 2% τθσ προεκτιμοφμενθσ τιμισ (βλ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ) των 
ειδϊν για τα οποία ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό. Υπόδειγμα παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα I. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι τουλάχιςτο 11 μινεσ μετά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Ο ανακζτων φορζασ 
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, 
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 
ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν 
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

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

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

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

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

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

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία    

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

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

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο 
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία 
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.5. Δεν ζχει εφαρμογι 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να 
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αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει 
ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ 
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό 
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν 
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται 
ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ προμικεια 
ειδϊν.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Δεν ζχει εφαρμογι . 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Δεν ζχει εφαρμογι  

2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δφνανται να 
ςυμμορφϊνονται με το  ISO 9001:2008 ι ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογισ ςυναφζσ του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ (προαιρετικό). 

2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Δεν ζχει εφαρμογι. 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από 
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το 
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα IΙ , το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, 
με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  
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ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και τισ διατάξεισ του άρκρου 79Α του ν.4412/2017 το οποίο προςτζκθκε με τθν 
παρα.13 του ν.4497/2017. Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 
το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του 
άρκρου 2.2.3.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από 
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι 
το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά 
κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά 
ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  

ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να 
ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου       
(εκδόςεωσ τελευταίου τριμινου ) ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 
προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ 
αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ 
ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν 
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 
οικονομικοφ φορζα.Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε 
πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. . Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ 
επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των 
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε 
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ.  

δ) δεν ζχει εφαρμογι 

και 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν 
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ.  

Β.3. Δεν ζχει εφαρμογι 

Β.4. Δεν ζχει εφαρμογι  
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 ι ISO 9001 : 2015 με πεδίο εφαρμογισ ςυναφζσ του αντικειμζνου τθσ 
προμικειασ (προαιρετικό). 

 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ 
και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 
ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία 
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία 
του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται 
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του 
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 
κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ 
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

Β.9. Δεν ζχει εφαρμογι. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και 
μόνο βάςει τιμισ. 

Θ υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ 
γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ 
ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Δεν ζχει εφαρμογι 
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2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί  

Δεν ζχει εφαρμογι 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ με αρ. αναφοράσ 3/2018 
Μελζτθ, τθν παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ (Ι & ΙΙ), για  όλα τα περιγραφόμενα είδθ .  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα 
που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 3.1 ), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ 
αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που 
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο 
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται 
ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ 
διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του 
ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το 
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και 
ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα 
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα 
ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα 
των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ 
προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ, των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙI), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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γ) Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψθφίου νομικοφ προςϊπου  

δ) παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ , αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ.   

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν μόνο εκείνα τα πεδία για τα 
οποία απορρζει υποχρζωςθ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι Διαγωνιηόμενοι υποβάλλουν τθν Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ θλεκτρονικά 
ςε μορφι τφπου .pdf και υποχρεοφνται να τθν υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.4.2.5. 

Διαγωνιηόμενοι που δεν υποβάλλουν κακόλου Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ αποκλείονται από 
τον Διαγωνιςμό χωρίσ περαιτζρω ζλεγχο του περιεχομζνου του Τποφακζλου τουσ. 

Για τα αποδεικτικά νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ και τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ  ιςχφουν 
τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.4.2.5. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό 
(προκειμζνου να παραδοκοφν ςτθν αρμόδια επιτροπι διαγωνιςμοφ) με διαβιβαςτικό όπου κα 
αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
του. 
 

Επιςθμαίνεται ότι τα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των κριτθρίων επιλογισ κα προςκομιςτοφν 
από τον προςωρινό ανάδοχο ςτον φάκελο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του άρκρου 3.2. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τον ανακζτοντα φορζα ςτθ με αρ. 3/2018 μελζτθ και ςτθν παράγραφο 2.2.9.2, Β4 τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα κάτωκι: 

1)Ρλιρθ περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ,  το εργοςτάςιο παραγωγισ του είδουσ και τον τόπο 
παραγωγισ.  

2) Κατάλογο με παρόμοιεσ ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά τθν τελευταία τριετία από το 
διαγωνιηόμενο, με αναφορά ςτθν ανακζτουςα αρχι, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό 
τομζα, ςτθν θμερομθνία ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων, τθν αξία των ςυμβάςεων κ.λ.π. 

3) Ραρουςίαςθ τθσ φυςιογνωμίασ (PROFILE) του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, για τθ διαμόρφωςθ 
ςαφοφσ αντίλθψθσ περί τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και τθ δυνατότθτα ανταπόκριςθσ 
ςτθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ρεριγραφι τθσ οργάνωςθσ, του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ – 
μεταφορικϊν μζςων και του προςωπικοφ που διακζτει για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και των μζτρων που λαμβάνει για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των προςφερομζνων ειδϊν. 

4) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπου κα δθλϊνεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ κακϊσ 
και ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν. 

5) Ο προμθκευτισ πρζπει να κατακζςει ςτο Φάκελο τθσ Σεχνικισ του Προςφοράσ αντίγραφα των 
Δθλϊςεων / πιςτοποιθτικϊν υμμόρφωςθσ για τα είδθ που προςφζρει όπωσ επίςθσ να υποβάλλει 
αρμοδίωσ υπογεγραμμζνο το Σεφχοσ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ (επί ποινι αποκλειςμοφ).  

 

τον υποφάκελο κα πρζπει απαραιτιτωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβλθκεί θ Σεχνικι 
Προςφορά , θ οποία πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ικανοποιεί τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ με 
αρ. 3/2018 Μελζτθσ. Θ τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.4, και 
επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά τθσ 2.2.9.2  Β2 και 2.2.9.2  Β4. 
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Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν του (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 
 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
τιμι,  όπωσ ορίηεται κατωτζρω . 

  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
Συςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το Σφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. 
 
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία  ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με 
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ 
με αρ. 3/2018 Μελζτθ.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν του (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 10 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον 
ανακζτοντα φορζα , πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο  
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2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο  ανακζτων φορζασ  κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν 
τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

Ο ανακζτων φορζασ  με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω 
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) δεν επιτρζπεται εναλλακτικι προςφορά  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ . 
Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με 
κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε 
ωσ μζλθ ενϊςεων. η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 

 

 





 

Σελίδα 22 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

 

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα 
εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τζςςερισ εργάςιμεσ (4) θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και 
ϊρα 10: 00  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι/γνωμοδοτικό όργανο. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν 
απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ 
και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν 
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, 
εγγράφωσ ςτο αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ  προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ 
προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα 
χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ 
διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των 
ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ.  Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ 
κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» 
και «Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν  από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 
(Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Σονίηεται ότι τα εν λόγω δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι εν ιςχφ τόςο κατά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν όςο και κατά τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ εν λόγω 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί 
ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία 
ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  
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Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 
2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  

 το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ( Διοικθτικό Συμβοφλιο ΔΕΥΑ ) για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ 
τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου 
ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό 
ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα 
με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από 
τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ . 
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Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ - Προςωρινι Δικαςτικι Προςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, 
δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι 
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο 
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. 
α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
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Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ 
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν 
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από 
τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι 
ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ο Ανακζτων φορζασ ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 & 317 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι 
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά 
τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ 
παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 
τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και το άρκρο 
302 του ν. 4412/2016. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ 
διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του ανακζτοντοσ φορζα 
ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτον 
ανακζτοντα φορζα το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτον ανακζτοντα φορζα κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν 
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτον Ανακζτοντα Φορζα 
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, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από 
τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτον ανακζτοντα φορζα κατά τθν ωσ 
άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Ο ανακζτων φορζασ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το 
ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να 
μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει 
τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται 
να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 
336 του ν. 4412/2016.  

4.4.4. Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα πλθρωμισ απευκείασ του υπεργολάβου. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Ο ανακζτων φορζασ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

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

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) Δεν ικανοποιοφνται οι όροι που κζτονται ςτθ με αρ. 2/2018 Μελζτθ. 

 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ δικαιολογθτικά: α) 
Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 
ςυμβατικοφ αντικείμενου ςφμφωνα με το άρκρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου γ) Ριςτοποιθτικά 
Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Ρζραν των ανωτζρω 
δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να 
ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
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κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τον ανακζτοντα φορζα ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του ανακζτοντα φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 
206 του ν. 4412/2016 και τθν παροφςα ι τα Ραραρτιματα αυτισ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
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διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το 
ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν 
κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 
6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, 
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ διαςτιματοσ ενόσ  (1) ζτουσ από τθν 
υπογραφι τθσ Συμβάςεωσ, ι μζχρι εξαντλιςεωσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν ορίηεται ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
παραγγελία τουσ. Ο χρόνοσ αυτόσ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το 
αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ., που ςυγκροτείται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό 
– οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 
του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ 
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του 
αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα 
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 
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6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται εντόσ δζκα θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ του τιμολογίου πϊλθςθσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ 
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα 
βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη 
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται 
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο 
δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 
και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
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6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

Χαλκίδα    15    /   06 /  2018 

Ο Πρόεδροσ Δ ΔΕΤΑΧ 

 

 

Αναςτάςιοσ Μάηθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Πξνζαξκνζκέλν από 
ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα) 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ/Εκδότθσ............................................................................... 
Κατάςτθμα............................................................................................. 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ.......... 
Ευρϊ.................................… 
 
Ρροσ ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
…………………………………………………………………. 
 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 

 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία παρζχεται 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, για 
ποςό των ….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ του (όνομα 
διαγωνιηόμενου), Δ/νςθ. (ζδρα διαγωνιηόμενου), με ΑΦΜ …….. για τθ ςυμμετοχι τ.. ςτον 
διενεργοφμενο διαγωνιςμό με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν ………… 

για τθν παροχι υπθρεςίασ «……………………………», ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. ..... .... /  ./..2018 
προκιρυξθ του Ρροζδρου Δ.Σ ΔΕΥΑΧ  ………………………………………….. 

 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω ……. που απορρζουν από τθ 
ςυμμετοχι τ.. ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε 
(5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ 
ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν.................... 
 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
τα ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 
ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ/Εκδότθσ............................................................................... 
Κατάςτθμα............................................................................................. 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ.......... 
Ευρϊ.................................… 
 
 
Ρροσ ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
………………………………………. 
 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία παρζχεται 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, του 
ποςοφ των ….(ολογράφωσ το ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ τ… 
……………………………………………………., Δ/νςθ ………………………, με ΑΦΜ ………………. για τθν καλι εκτζλεςθ 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό………. ςυνολικισ αξίασ ……….. που αφορά τθν παροχι υπθρεςίασ  
«……………………………………………», ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. ........./..../..2016 προκιρυξθ του 
Ρροζδρου Δ/Σ ΔΕΥΑΧ ………………………………………………... 

 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω που απορρζουν από τθν καλι 
εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε 
(5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ 
ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 

 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν........................................... 
 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
τα ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 
ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI  

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τoν ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

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

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *51301] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69, ΧΑΛΚΙΔΑ, 34132] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Μαςτρογιάννθ Ελζνθ, Γραφείο Ρρομθκειϊν] 
- Τθλζφωνο: *2221062615] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *gprom@deyax.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.deyax.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν,  
αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν και χρωμάτων 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  
 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

44111000-1 Οικοδομικά υλικά   16.210,80 € 

14210000-6 Αμμοχάλικο, άμμοσ, λικοτρίμματα 
και αδρανι υλικά 

26.900,00 € 

24327300-5 Ζλαια και άλλα προϊόντα τθσ 
απόςταξθσ τθσ λικανκρακόπιςςασ 
ςε υψθλι κερμοκραςία, πίςςα και 
πιςςάςφαλτοσ 

35.210,00 € 

44114100-3 Ζτοιμο ςκυρόδεμα 7.165,00 € 

44111510-9 
 

Μονωτζσ 
1.080,00 € 

44111400-5 Χρϊματα και επενδφςεισ τοίχων 4.487,00 € 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *18REQ002937893] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε: *Ρρομικειεσ ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΟΧΙ] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [3] 

 

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





 

Σελίδα 37 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 





 

Σελίδα 40 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα τθν αρ. 2/2017 Μελζτθ, για κάκε ζνα από τουσ 
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 
αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV 
και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

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

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

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό 

του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των 

πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και 

ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

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

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο 
τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 
Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxii; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

  

  

1) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxxxiii, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ 2.2.9.2 Β.4 τθσ διακιρυξθσ : 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

  

  

  

2) Οι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι από το προςωπικό που κα απαςχολθκεί 
ςτθν υπθρεςία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
2.2.9.2 Β.4 τθσ διακιρυξθσ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

  

  

  

3) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxiv το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι 
ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

  

 

                                                           
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 

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

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

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 
Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ & $305 ν4412/2016.  
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ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

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

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

& $305 ν4412/2016. 

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

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 
Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ 
φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ 
κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 
επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ-πλαίςιο. 

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

26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ 
διατάξεισ”. 

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

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ 
και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 
του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 

οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 
καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 
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ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 
διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 
κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiii
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 
μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxiv
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 
τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, 
ενότθτα Γ ανωτζρω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 54 

                                                                                                                                                                                        
 

                Ημερομθνία  28 /03/2018    

 

 

 

 

 

 

Αρ. Μελζτθσ: 3/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Σίτλοσ Μελζτθσ: «Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν,  αδρανϊν υλικϊν, 

αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν 

υλικϊν και χρωμάτων» 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :    91.052,80  € (άνευ Φ.Π.Α.) 
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         Αρ. Μελζτθσ: 3/2018 

 

 

Σίτλοσ Μελζτθσ: «Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου 

ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων» 

 

 

(1) ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

 Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, 

αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων για τθ ςυντιρθςθ 

και αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ, πεηοδρομίων και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων από 

τισ εργαςίεσ για τθν επιςκευι των βλαβϊν των αγωγϊν φδρευςθσ & αποχζτευςθσ κακϊσ και 

τθν τοποκζτθςθ νζων παροχϊν φδρευςθσ & αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που εκτείνεται ςτισ 

περιοχζσ τθσ Χαλκίδασ, Λθλαντίου, Νζασ Αρτάκθσ, Ανκθδϊνασ & Αυλίδασ . 

Τα παραπάνω υλικά κα αποκθκευτοφν ςτθν κεντρικι αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όπου 

εδρεφουν και τα αρμόδια ςυνεργεία, ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται άμεςα και χωρίσ 

χρονοτριβζσ, για τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ι ανά περίπτωςθ κα παραδίδονται επί τόπου 

ςτο χϊρο τθσ αποκατάςταςθσ.  

Τα υπό προμικεια υλικά κα πρζπει να πλθροφν τουλάχιςτον τισ απαιτιςεισ των 

Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, όπωσ περιλαμβάνονται ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ τθσ παροφςασ 

μελζτθσ και τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ .  

  τθν προςφορά του αναδόχου κα περιλαμβάνεται το ςφνολο των δαπανϊν 

μεταφοράσ των υλικϊν ςτισ αποκικεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Χ. ι ςτο χϊρο που κα ηθτθκεί από τθν 

υπθρεςία. 

 Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, 

αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων προχπολογίηεται 

ςτο ποςό των 91.052,80 € (άνευ Φ.Ρ.Α.), θ οποία προβλζπεται να καλυφκεί από ίδιουσ 

πόρουσ και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό οικονομικϊν ετϊν 2018 & 2019 τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  και 

ςυγκεκριμζνα κατά 50%  το ζτοσ 2018 και κατά 50%  το ζτοσ 2019 ςτουσ εξισ κωδικοφσ :  

 

 Τον Κ.Α. 620701 με τίτλο «Επιςκευζσ και Συντιρθςθ κτιρίων»  
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 Τον Κ.Α. 620706 με τίτλο «Επιςκευζσ και Συντιρθςθ  ζργων Φδρευςθσ»  

 Τον Κ.Α. 620707 με τίτλο «Επιςκευζσ και Συντιρθςθ  ζργων αποχζτευςθσ ομβρίων». 

 Τον Κ.Α. 620708 με τίτλο «Επιςκευζσ και Συντιρθςθ  ζργων ακακάρτων». 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ ι ςε 

μία 

ι ςε περιςςότερεσ ομάδεσ των προσ προμικεια ειδϊν ι ανά είδοσ.  

Θ προςφορά δεν είναι υποχρεωτικό να καλφπτει όλα τα είδθ και τισ ποςότθτεσ κάκε  

ομάδασ. 

Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από 

ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ 

από οικονομικι άποψθ προςφοράσ , μόνο βάςει τθσ τιμισ για τθ δαπάνθ ανά είδοσ , όπωσ 

λεπτομερϊσ περιγράφεται ςτθν παροφςα μελζτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016. 

 

 

             Χαλκίδα 28/03/2018  

 ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΘΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

  

  

ΡΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΡΛ ΜΘΧ/ΓΟΣ – ΜΘΧ/ΚΟΣ ΔΙΡΛ ΡΟΛ. ΜΘΧ/ΚΟΣ 
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Αρ. Μελζτθσ: 3/2018 

 

Σίτλοσ Μελζτθσ: «Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου 

ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων». 

 

 

(2) ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α/Α          Είδοσ υλικοφ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςό- 
τθτα 

Σιμι 
μονάδοσ 

υνολικι 
Δαπάνθ 

  OMAΔΑ 1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   ΤΛΙΚΑ         

1 Τςιμζντο μαφρο ςε ςακιά 25 κιλϊν ςακιά 500 3,50 € 1.750,00 € 

2 Τςιμζντο λευκό ςε ςακιά 25 κιλϊν ςακιά 30 5,70 € 171,00 € 

3 Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ ςε δοχεία 5 κιλϊν δοχεία 100 15,00 € 1.500,00 € 

4 Αςβζςτθσ ςε ςακιά των 20 κιλϊν ςακιά 450 2,00 € 900,00 € 

5 Άμμοσ καλάςςθσ  τόνοσ 10 24,00 € 240,00 € 

6 Άμμοσ καλάςςθσ  ςακιά  195 1,80 € 351,00 € 

7 Αμμοσ Αϋ ςε ςακιά ςακιά 1.000,00 1,20 € 1.200,00 € 

8 Χαλίκι ςε ςακιά ςακιά 150 1,20 € 180,00 € 

9  Γαρμπίλι ςε ςακιά ςακιά 200 1,20 € 240,00 € 

10 Γαρμπίλι τόνοσ 50 14,00 € 700,00 € 

11 Ρλάκεσ πεηοδρομίου 40Χ40 γκρι τεμάχια 370 1,20 € 444,00 € 

12 Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Χ40 ζγχρωμεσ τεμάχια 300 1,20 € 360,00 € 

13 Ρλάκεσ πεηοδρομίου 50Χ50 λευκζσ τεμάχια 300 1,60 € 480,00 € 

14 Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Χ40 αράχνθ τεμάχια 300 1,20 € 360,00 € 

15 Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Χ40 βότςαλο τεμάχια 328 1,60 € 524,80 € 

16 Κυβόλικοσ διπλό  ταφ γκρι τ.μ. 90 8,00 € 720,00 € 

17 Κυβόλικοσ διπλό  ταφ κόκκινοσ τ.μ. 90 8,50 € 765,00 € 

18 Κυβόλικοσ PAVE 1 γκρι τ.μ. 90 8,00 € 720,00 € 

19 Κυβόλικοσ PAVE 1 κόκκινοσ τ.μ. 90 8,00 € 720,00 € 

20 Κυβόλικοσ εξάγωνοσ γκρι τ.μ. 90 8,00 € 720,00 € 

21 Κυβόλικοσ εξάγωνοσ κόκκινοσ τ.μ. 90 8,50 € 765,00 € 

22 Κράςπεδο 6Χ25Χ100 τεμάχια 100 4,20 € 420,00 € 

23 Κράςπεδο 10Χ25Χ100 τεμάχια 100 5,00 € 500,00 € 

24 Μπετόβεργα από ανοξείδωτο χάλυβα Φ10 Kg 100 0,70 € 70,00 € 
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25 Μπετόβεργα από ανοξείδωτο χάλυβα Φ12 Kg 100 0,70 € 70,00 € 

26 Δομικό Ρλζγμα Τ131 φφλλα 50 18,00 € 900,00 € 

27 Καμινάδεσ 30Χ30 τεμάχια 110 4,00 € 440,00 € 

  

16.210,80 € ΤΝΟΛΟ 

    

  ΟΜΑΔΑ 2 – ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ         

1 Χαλίκι τόνοι 100 6,00 € 600,00 € 

2 Άμμοσ Αϋ τόνοι 1.000 6,00 € 6.000,00 € 

3 3Α Θραυςτό Υλικό Λατομείου τόνοι 3.500 4,80 € 16.800,00 € 

4 Σκφρα τόνοι 480 5,00 € 2.400,00 € 

5 Χαλκοδζρα κυβικά 200 5,50 € 1.100,00 € 

  

26.900,00 € ΤΝΟΛΟ 

   ΟΜΑΔΑ 3 - ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ         

1 Ζτοιμο ψυχρό αςφαλτόμιγμα  ςε δοχεία των 25 κιλϊν δοχεία 2.500,00 4,00 € 10.000,00 € 

2 Αςφαλτόμιγμα Α265 ΡΤΡ Βϋκυκλοφορίασ τόνοσ 479 50,00 € 23.950,00 € 

3 Πξινο αςφαλτικό γαλάκτωμα τθσ Ρ.Τ.Ρ. Α203 Kg 1050 1,20 € 1.260,00 € 

ΤΝΟΛΟ 35.210,00 € 

            

  ΟΜΑΔΑ 4 - ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ         

1 Σκυρόδεμα C16/20  κ. μζτρα 100 60,00 € 6.000,00 € 

2  Σκυρόδεμα C12/15 κ. μζτρα 20 55,00 € 1.100,00 € 

3 Χριςθ αντλίασ κ. μζτρα 10 6,50 € 65,00 € 

ΤΝΟΛΟ 7.165,00 € 

  ΟΜΑΔΑ 5-ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ          

1 Σςιμεντόχρωμα ελαςτομερζσ λευκό (μονωτικό) Κιλά 360 3,00 € 1.080,00 € 

  

1.080,00 € ΤΝΟΛΟ 

  ΟΜΑΔΑ 6-ΧΡΩΜΑΣΑ         

1 
Αςτάρι αλουμινίου και γαλβανιςμζνων επιφανειϊν 

κουτί 
750 ml 5 7,00 € 35,00 € 

2 Αλουμινόχρωμα τθσ φωτιάσ Κιλά 20 6,00 € 120,00 € 

3 Λευκό πλαςτικό εςωτερικοφ χϊρου   Λίτρα 100 3,20 € 320,00 € 

4 Ακρυλικό λευκό εξωτερικοφ χϊρου Λίτρα 200 2,90 € 580,00 € 

5 Λαδομπογιά μαφρθ Λίτρα 50 5,50 € 275,00 € 

6 Λαδομπογιά (διάφορα χρϊματα) Λίτρα 200 5,50 € 1.100,00 € 

7 Διαλυτικό νίτρου Λίτρα 50 2,20 € 110,00 € 

8 Διαλυτικό white spirit Λίτρα 100 1,90 € 190,00 € 

9 Μίνιο (διάφορα χρϊματα) Λίτρα 200 4,00 € 800,00 € 

10 Αςτάρι Διαλφτθ Λίτρα 50 3,00 € 150,00 € 

11 Αςτάρι νεροφ Λίτρα 50 2,50 € 125,00 € 
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12 Τςιμεντόχρωμα ακρυλικό (100%) Κιλά 200 2,90 € 580,00 € 

13 Βαςικό Χρϊμα Λίτρα 30 3,40 € 102,00 € 

  

4.487,00 € 

ΤΝΟΛΟ 

  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 
ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ Υ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1. 
OMAΔΑ 1   

16.210,80 € 

3.890,59 € 20.101,39 € ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   ΤΛΙΚΑ 

2. 
ΟΜΑΔΑ 2  

26.900,00 € 

6.456,00 € 33.356,00 € ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 

3. 
ΟΜΑΔΑ 3  

35.210,00 € 

8.450,40 € 43.660,40 € ΑΥΑΛΣΟΜΙΓΜΑ 

4. 
ΟΜΑΔΑ 4   

7.165,00 € 

1.719,60 € 8.884,60 € ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

5. 
ΟΜΑΔΑ 5 

1.080,00 € 

259,20 € 1.339,20 € ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

6. 
ΟΜΑΔΑ 6 

4.487,00 € 

1.076,88 € 5.563,88 € ΦΡΩΜΑΣΑ 

 Τ Ν Ο Λ Ο 91.052,80 € 21.852,67 € 112.905,47 € 

 

 

Χαλκίδα 28/03/2018 

                           

 ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΘΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

  

  

ΡΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΡΛ ΜΘΧ/ΓΟΣ – ΜΘΧ/ΚΟΣ 

ΔΙΡΛ ΡΟΛ. ΜΘΧ/ΚΟΣ 
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Αρ. Μελζτθσ: 3/2018 

 

 

Σίτλοσ Μελζτθσ: «Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου 

ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων» 

 

 

(3) ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο τθσ μελζτθσ 

 Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, 

αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων για τθ ςυντιρθςθ 

και αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ, πεηοδρομίων και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων από 

τισ εργαςίεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 Θ διενζργεια του  διαγωνιςμοφ και  θ προμικεια κα γίνουν ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ ιτοι αναλυτικά: 

- Τισ διατάξεισ του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) «περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν 

Επιχειριςεων υδρεφςεωσ και αποχετεφςεωσ», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

ςιμερα.  

- Τισ διατάξεισ του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000) περί «Κφρωςθσ Κϊδικα Φόρου 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».  

- Τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) περί κφρωςθσ του Κϊδικα 

Διμων και Κοινοτιτων, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα  

- Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νζασ Αρχιτεκτονικισ τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα «Καλλικράτθσ»  

- Τθν υπ’ αρικ. 56/2011 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Λάριςασ (ΦΕΚ 837/Β/12-5- 2011) 

για τθ ςυγχϊνευςθ των Δ.Ε.Υ.Α. του Διμου Λαριςαίων  
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- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

- του ν. 4497/2017 (Α’ 171/13.11.2017), Άρκρο 107 Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)  

- του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ 

διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,  

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου ,  

 

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

2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»  

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,  

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

- του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  
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- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ 

των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 

ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 

ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του 

Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 

“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”,  

 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 

και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,  

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 

Θζματα”,  

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 

και ςτοιχεία”,  

- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”  

- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»  

- Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ Κανονιςτικϊν Ρράξεων κακϊσ και 

λοιπϊν διατάξεεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά 

τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του Αςφαλιςτικοφ, Εργατικοφ, 

Ρεριβαλλοντικοφ και Φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α) 
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και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ Ρρομικειασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά.  

- Τθν υπ’ αρικ. 298/2017 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΧ , με τθν οποία κακορίςτθκε θ ςφνκεςθ 

των Επιτροπϊν Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν Ρρομθκειϊν τθσ ΔΕΥΑΧ (άρκρο 

221 του Ν.4412/2016).  

- Τθν υπ’ αρικ. ...../2018 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΧ , για τθ ζγκριςθ μελζτθσ και όρων 

διενζργειασ .............................., για τθν Ρρομικεια με τίτλο «Προμικεια οικοδομικϊν 

υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & 

χρωμάτων»  

 

- Τθν υπ’ αρικ. 22/2018 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΧ , με τθν οποία κακορίςτθκε θ ςφνκεςθ 

τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ για τθ παραλαβι προμθκειϊν 

αρμοδιότθτασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ (άρκρο 221 του Ν.4412/2016).  

- Τον υπ’ αρικ. ..................../...-....-2018 Μοναδικό Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑΜ), 

με τον οποίο πιςτοποιικθκε θ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ του Αιτιματοσ τθσ Τεχνικισ  

Υπθρεςίασ , ωσ Πρωτογενζσ αίτθμα τθσ Υπθρεςίασ , περί Ανάλθψθσ τθσ απαιτοφμενθσ 

Δαπάνθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω Ρρομικειασ, φψουσ 91.052,80 € πλζον ΦΡΑ 24%.  

- Τον υπ’ αρικ. ........................../...-...-2018 Μοναδικό Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑΜ), 

με τον οποίο πιςτοποιικθκε θ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ τθσ Α.Ρ   187/28-03-2018 Απόφαςθσ 

Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ ΔΕΥΑΧ  ωσ Εγκεκριμζνο αίτθμα τθσ 

Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Δικτφων, περί Ανάλθψθσ τθσ απαιτοφμενθσ Δαπάνθσ για τθν ανωτζρω 

Ρρομικεια.  

Οι όροι τθσ διακιρυξθσ αυτισ, ωσ ειδικζσ διατάξεισ, κατιςχφουν των γενικϊν διατάξεων τθσ 

παραπάνω νομοκεςίασ, εκτόσ αν πρόκειται για διατάξεισ αναγκαςτικοφ δικαίου.  

ΑΡΘΡΟ 30 

Σεχνικζσ  Προδιαγραφζσ 

Οι κάτωκι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν ςτθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, 

αδρανϊν υλικϊν αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων. 

Θ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ βαςίςτθκε ςε ςτοιχεία από προθγοφμενεσ χρονιζσ, τα οποία 

δίνουν μία εικόνα για τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. 
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Οι ποςότθτεσ των προσ προμικεια ειδϊν, οι οποίεσ εκτιμικθκαν κατά τζτοιον τρόπο 

ϊςτε να καλφπτουν τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ χωρίσ ςε καμία περίπτωςθ να υπερβαίνουν το 

προςικον μζτρο, κακϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ δίνονται παρακάτω: 

 

ΟΜΑΔΑ 1 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ) 

 

Τα προσ προμικεια οικοδομικά υλικά με τισ τεχνικζσ τουσ προδιαγραφζσ είναι: :  

 

 Είδοσ υλικοφ 

Μον. 

Μζτρ. 

 

1 Τςιμζντο μαφρο ςε ςακιά 25 κιλϊν ςακιά Ωσ Ρεριγράφεται Ραρακάτω 

2 Τςιμζντο λευκό ςε ςακιά 25 κιλϊν ςακιά Ωσ Ρεριγράφεται Ραρακάτω 

3 

Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ ςε δοχεία 

5 κιλϊν δοχεία 

Ωσ Ρεριγράφεται Ραρακάτω 

4 Αςβζςτθσ ςε ςακιά των 20 κιλϊν ςακιά Ωσ Ρεριγράφεται Ραρακάτω 

5 Άμμοσ καλάςςθσ τόνοσ Ωσ Ρεριγράφεται Ραρακάτω 

6 Άμμοσ καλάςςθσ ςε ςακιά 20Kg ςακιά Ωσ Ρεριγράφεται Ραρακάτω 

7 Άμμοσ Αϋ ςε ςακιά ςακιά Ωσ Ρεριγράφεται Ραρακάτω 

8 Χαλίκι ςε ςακιά ςακιά Ωσ Ρεριγράφεται Ραρακάτω 

9 Γαρμπίλι ςε ςακιά ςακιά Ωσ Ρεριγράφεται Ραρακάτω 

10 Γαρμπίλι τόνοσ Ωσ Ρεριγράφεται Ραρακάτω 

11 Ρλάκεσ πεηοδρομίου 40Χ40 γκρι τεμάχια Αρίςτθσ ποιότθτασ 

12 

Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Χ40 

ζγχρωμεσ 

τεμάχια Αρίςτθσ ποιότθτασ 

13 Ρλάκεσ πεηοδρομίου 50Χ50 λευκζσ τεμάχια Αρίςτθσ ποιότθτασ 

14 Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Χ40 αράχνθ τεμάχια Αρίςτθσ ποιότθτασ 

15 

Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Χ40 

βότςαλο 

τεμάχια Αρίςτθσ ποιότθτασ 

16 Κυβόλικοσ διπλό  ταυ γκρι τ.μ. 

Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 19,80cm 

x 16,30 cm πάχουσ 6 cm 

17 Κυβόλικοσ διπλό  ταυ κόκκινοσ 

τ.μ. Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 19,80cm 

x 16,30 cm πάχουσ 6 cm 
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18 Κυβόλικοσ PAVE 1 γκρι 

τ.μ. Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 20,90cm 

x 10,40 cm πάχουσ 6 cm  

19 Κυβόλικοσ PAVE 1 κόκκινοσ 

τ.μ. Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 20,90cm 

x 10,40 cm πάχουσ 6 cm 

20 Κυβόλικοσ εξάγωνοσ γκρι 

τ.μ. Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 19,70cm 

x 11,37 cm πάχουσ 6 cm 

21 Κυβόλικοσ εξάγωνοσ κόκκινοσ 

τ.μ. Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 19,70cm 

x 11,37 cm πάχουσ 6 cm 

22 Κράςπεδο 6 cm Χ25 cm Χ100 cm τεμάχια Αρίςτθσ ποιότθτασ 

23 Κράςπεδο 10 cm Χ25 cm Χ100 cm τεμάχια Αρίςτθσ ποιότθτασ 

24 

Μπετόβεργα από ανοξείδωτο 

χάλυβα Φ10 

Kg Ανοξείδωτοσ χάλυβασ ποιότθτασ AISI 304, 

316L διαμζτρου 10mm, μικουσ 1,5 m 

25 

Μπετόβεργα από ανοξείδωτο 

χάλυβα Φ12 

Kg Ανοξείδωτοσ χάλυβασ ποιότθτασ AISI 304, 

316L διαμζτρου 12mm, μικουσ 1,5 m 

26 Δομικό Ρλζγμα Τ131 Φφλλα 

Φφλλα μικουσ 5,00m και πλάτουσ  2,15m  με 

33 εγκάρςια ςφρματα και 15 διαμικθ 

ςφρματα και βάρουσ περίπου 21,5 Kg 

ζκαςτο. 

27 Καμινάδεσ 30Χ30 Τεμ. Τςιμεντζνιεσ καμινάδεσ διαςτάςεων 30Χ30 

 

Τα είδθ 11 ζωσ 23 κα πλθροφν τα παρακάτω : 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339: 2003 (ΕΝ 1339: 2003, ΕΝ 1339: 2003/AC: 2006) «Ρλάκεσ πεηοδρομίου από 

ςκυρόδεμα− Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμισ», όπωσ τροποποιείται και ιςχφει κάκε φορά.  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058:2004 (ΕΝ 12058:2004) «Ρροϊόντα από φυςικοφσ λίκουσ − Ρλάκεσ για 

δάπεδα και ςκάλεσ − Απαιτιςεισ» όπωσ τροποποιείται και ιςχφει κάκε φορά.  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341:2002 (ΕΝ 1341:2001) «Ρλάκεσ από φυςικοφσ λίκουσ για εξωτερικι 

πλακόςτρωςθ – Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμισ»  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338: 2003 ( ΕΝ1338: 2003, ΕΝ1338: 2003/AC: 2006) «Κυβόλικοι από 

ςκυρόδεμα− Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμισ», όπωσ τροποποιείται και 3ιςχφει κάκε 

φορά .  

 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 771−3:2003 «Στοιχεία τοιχοποιΐασ από ςκυρόδεμα (αδρανι ςυνικθ και 

ελαφρά)» όπωσ τροποποιείται και ιςχφει κάκε φορά  
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 ΕΛΟΤ ΕΝ 771−1:2003 «Στοιχεία τοιχοποιΐασ από άργιλλο» όπωσ τροποποιείται και ιςχφει 

κάκε φορά  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1-2000 «Τςιμζντο-Μζροσ 1:Σφνκεςθ, προδιαγραφζσ και κριτιρια 

ςυμμόρφωςθσ για κοινά τςιμζντα» όπωσ τροποποιείται και ιςχφει κάκε φορά  

 

Θ Δ.Ε.Υ.Α διατθρεί το δικαίωμα του δειγματολθπτικοφ ελζγχου των προμθκευόμενων 

προϊόντων και επιβεβαίωςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ τουσ με τα οριηόμενα ςτα ανωτζρω πρότυπα, 

μζςω δοκιμϊν ςε διαπιςτευμζνα εργαςτιρια. Σε περίπτωςθ που μετά τουσ προαναφερόμενουσ 

ελζγχουσ διαπιςτωκεί ότι υπάρχει απόκλιςθ από τα οριηόμενα ςτα ςχετικά πρότυπα, ςτισ 

προδιαγραφζσ και ςε όςα δθλϊνονται ςτισ ςχετικζσ Δθλϊςεισ Συμμόρφωςθσ για τθ ςιμανςθ CE, 

ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αναλάβει με δικά του ζξοδα τθν απόςυρςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

παρτίδασ προϊόντων και ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ τθσ 

 

Αςβζςτθσ 

Αςβζςτθσ ςε πολτό , περιεκτικότθτασ ςε νερό  ≤70%  και  ≥45%  κολλϊδθσ υφισ χωρίσ ξζνεσ  

προςμίξεισ και ξερά άλατα αςβεςτίου. Ο πολτόσ του αςβζςτθ πρζπει να είναι καλά ςβθςμζνοσ 

και ωριμαςμζνοσ (τουλάχιςτον επί 16 ϊρεσ) ςτισ εγκαταςτάςεισ του παραγωγοφ ι του 

προμθκευτι. Ο πολτόσ που προζρχεται από το ςβιςιμο του αςβζςτθ δεν πρζπει να περιζχει 

κρόμβουσ ι ςτερεζσ ουςίεσ και να αποτελείται κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό από κολλοειδοφσ 

μορφισ αςβζςτθ. 

Γενικά για τον αςβζςτθ ιςχφει το πρότυπο ΕΝ 459-1:2001. 

Οι ςυςκευαςίεσ κα φζρουν τθ ςφραγίδα του εργοςταςίου παραγωγισ του υλικοφ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία πιςτοποιθτικά εξζταςθσ δείγματοσ 

πολτοφ αςβζςτθ από εγκεκριμζνο εργαςτιριο ωσ προσ τθν κακαρότθτα (ουδετεροποιθμζνοσ ι 

καμζνοσ αςβζςτθσ κτλ) και τθ μθ πρόςμιξι του με οποιαδιποτε ξζνθ ουςία. Στθν αντίκετθ 

περίπτωςθ θ Υπθρεςία μπορεί να μθν κάνει αποδεκτό το υλικό και να ηθτιςει τθν απομάκρυνςθ 

και αντικατάςταςι του. 

Γαρμπίλι  

Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Ρ.Τ.Ρ. Ο-155. Το γαρμπίλι πρζπει να ζχει διάμετρο  

0,4–1cm. 

 

Χαλίκι  

Αρίςτθσ ποιότθτασ  από υλικό λατομείου διαςτάςεων 0,50 ζωσ 2,5 εκ. 
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Άμμοσ 

Θ άμμοσ κα προζρχεται από λατομείο και κα αποτελείται από κόκκουσ ςκλθροφσ και ανκεκτικοφσ 

, κα είναι απαλλαγμζνθ από ςβϊλουσ αργίλου και οργανικζσ ουςίεσ, και θ κοκκομετρικι 

διαβάκμιςθ κα βρίςκεται εντόσ των ορίων του παρακάτω πίνακα. 

  

Ονομαςτικό άνοιγμα κόςκινου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

933.2 [mm] 

Διερχόμενο κατά βάροσ *%+ 

10 100 

4 90-100 

2 55-85 

0.063 <5 

 

 

Άμμοσ καλάςςθσ 

Θ άμμοσ καλάςςθσ πρζπει να είναι πλυμζνθ και κοςκινιςμζνθ χωρίσ οςτρακα και άλλεσ ξζνεσ 

προςμίξεισ, Α’ ποιότθτασ. όςτρακα και άλλεσ ξζνεσ προςμίξεισ, Α’ ποιότθτασ. 

 

Tςιμζντο 

Το τςιμζντο(χρϊματοσ λευκοφ ι γκρι) κα είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και ςυςκευαςμζνο ςε 

ςακιά των 25 kg. Θα φζρει υποχρεωτικά το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE, δθλαδι κα πλθρεί 

τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Τςιμζντο 

με ανομοιόμορφθ κατανομι πυκνότθτασ (που περιζχει όγκουσ ι ςβϊλουσ που δεν διαλφονται με 

ςφίξιμο ςτο χζρι) δεν κα γίνεται αποδεκτό. 

 

Σςιμζντο ταχείασ πιξθσ 

Θα είναι κατάλλθλο να αναμιχκεί με άμμο χαλίκι και κοινό τςιμζντο ςε διάφορεσ αναλογίεσ, ζτςι 

ϊςτε να επιδράςει και να ρυκμίςει το χρόνο πιξθσ, δίνοντασ υψθλζσ πρϊϊμεσ αντοχζσ, χωρίσ 

ςυρρίκνωςθ και αυξθμζνθ ςτεγανότθτα του ςκλθρυςμζνου προϊόντοσ.  

Ικανό να ςτερεοποιείται και μζςα ςτο νερό χωρίσ να χάνει τισ αντοχζσ του. 
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Τα είδθ που κα πρζπει υποχρεωτικά να φζρουν τθ ςιμανςθ CE ςε όποιο επίπεδο (Διλωςθ 

ςυμμόρφωςθσ καταςκευαςτι, Ριςτοποιθτικό από διαπιςτευμζνο Φορζα) ορίηεται από τα 

αντίςτοιχα πρότυπα για κάκε ζνα ξεχωριςτά προϊόν.  

Η ςιμανςθ CE δθλϊνει ότι τα προϊόντα τα οποία διακινοφνται ι διατίκενται για χριςθ ςτισ 

δομικζσ καταςκευζσ εντόσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ ςυμμορφϊνονται, ανάλογα με το 

αντικείμενο που αφοροφν με τα παρακάτω πρότυπα 

 

Ο προμθκευτισ πρζπει να κατακζςει ςτο Φάκελο τθσ Σεχνικισ του Προςφοράσ αντίγραφα των 

Δθλϊςεων / πιςτοποιθτικϊν υμμόρφωςθσ για τα είδθ που προςφζρει όπωσ επίςθσ να 

υποβάλλει αρμοδίωσ υπογεγραμμζνο το Σεφχοσ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ (επί ποινι 

αποκλειςμοφ).  

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 (ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ) 

 

Επιςθμαίνεται ότι αποκλειςτικά και μόνο για τθν ομάδα 2 (αδρανι υλικά) θ 

μεταφορά τουσ  κα γίνεται από ιδιόκτθτα ι μιςκωμζνα φορτθγά τθσ Επιχείρθςθσ. 

 

Τα προσ προμικεια αδρανι υλικά με τισ τεχνικζσ τουσ προδιαγραφζσ είναι : 

 

 Είδοσ υλικοφ 

Μον. 

Μζτρ. 

 

1 Χαλίκι τόνοι 

Αρίςτθσ ποιότθτασ  από υλικό λατομείου 

διαςτάςεων 0,50 ζωσ 2,5 εκ. 

2 Άμμοσ Αϋ τόνοι 

Αρίςτθσ ποιότθτασ  άμμοσ από κραυςτό υλικό 

λατομείου, κοςκινιςμζνθ 

3 3Α τόνοι 

Μείγμα άμμου τριβείου με υλικό λατομείου 

διαςτάςεων 0,50 ζωσ 2,5 εκ. 

4 Σκφρα τόνοι 

Αρίςτθσ ποιότθτασ  από υλικό λατομείου 

διαςτάςεων 3 ζωσ 15 εκ. 
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To κραυςτό υλικό κα αποτελείται από ςκλθρά, υγιι, ανκεκτικά τεμάχια τθσ προςδιοριηόμενθσ 

εκάςτοτε κοκκομετρικισ ςυνκζςεωσ.  Τα κραυςτά υλικά, κα παράγονται κατόπιν πολλαπλισ 

κραφςεωσ. Για αυτό κα χρθςιμοποιοφνται για κάκε μία περίπτωςθ τα κατάλλθλα πολλαπλά 

κραυςτικά ςυγκροτιματα, αναλόγωσ τθσ προελεφςεωσ του αδρανοφσ υλικοφ, τθσ ορυκτολογικισ 

και πετρογραφικισ ςυςτάςεωσ αυτοφ, τθσ ςκλθρότθτασ, τθσ αντοχισ ςε τριβι και κροφςθ, τθσ 

αρχικισ κοκκομετρικισ διαβακμίςεωσ αυτοφ, ωσ και τθσ επιδιωκόμενθσ αυτισ. 

Θ άμμοσ κα προζρχεται από λατομείο και κα αποτελείται από κόκκουσ ςκλθροφσ και ανκεκτικοφσ 

, κα είναι απαλλαγμζνθ από ςβϊλουσ αργίλου και οργανικζσ ουςίεσ, και θ κοκκομετρικι 

διαβάκμιςθ κα βρίςκεται εντόσ των ορίων του παρακάτω πίνακα. 

  

Ονομαςτικό άνοιγμα κόςκινου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

933.2 [mm] 

Διερχόμενο κατά βάροσ *%+ 

10 100 

4 90-100 

2 55-85 

0.063 <5 

  

Το 3Α κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. 0-155. Θ φκορά ςε τριβι και κροφςθ που 

προςδιορίηεται κατά τθν Μζκοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρζπει να υπερβαίνει το 30% 

 

 

Θ ΔΕΥΑ διατθρεί το δικαίωμα να προβαίνει ςε δειγματολθψίεσ και ζλεγχουσ από διαπιςτευμζνο 

εργαςτιριο, με δικά τθσ ζξοδα, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθ ςυμμόρφωςθ των προϊόντων με 

τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ / πρότυπα. Τα ακατάλλθλα υλικά κα απομακρφνονται από το 

εργοτάξιο με ζξοδα του προμθκευτι.  

 

ΟΜΑΔΑ 3 – (ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ) 
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1-ΕΣΟΙΜΟ ΨΤΧΡΟ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ 

Τφποσ: Ψυχρό αςφαλτόμιγμα από ειδικισ ςφνκεςθσ ςυνδετικό υλικό. 

Ιδιότθτεσ: Να εφαρμόηεται εν ψυχρϊ, να είναι ζτοιμο προσ χριςθ και χωρίσ να απαιτείται 

καμία προετοιμαςία τθσ κατεςτραμμζνθσ επιφάνειασ. Να μθν χρειάηεται ανάδευςθ ι ανάμειξθ 

με άλλθ ςυγκολλθτικι ουςία. Να μθν απαιτεί χριςθ ςυγκολλθτικισ ουςίασ πριν τθν εφαρμογι 

του. Να μθν υπάρχει απϊλεια υλικοφ (δίχωσ φφρα), να είναι ακίνδυνο ςτθ χριςθ, να ζχει 

ταχφτατθ εφαρμογι (ςε τρία λεπτά) χωρίσ ειδικό εξοπλιςμό και θ απόδοςθ του ςτθν κυκλοφορία 

να είναι άμεςθ. Να μθν επθρεάηεται από ακραίεσ κερμοκραςίεσ, χιόνι, παγετό, βροχι, καφςωνα. 

Επίςθσ να παραμζνει ελαςτικό για μακρό χρονικό διάςτθμα μετά τθ χριςθ του χωρίσ να 

δθμιουργεί κανζνα πρόβλθμα ςτθν κυκλοφορία. Να μθν παρουςιάηει ρωγμζσ λόγω 

κερμοκραςιακϊν ςυςτολϊν – διαςτολϊν και να μθν αποκολλάται από τα ελαςτικά των 

αυτοκινιτων ι από πεηοφσ. 

Χριςεισ: 

- Χρθςιμοποιείται για τθ μόνιμθ επιςκευι φκορϊν, λάκκων κ.λ.π. 

- Κατάλλθλο για οδοςτρϊματα από αςφαλτικό υλικό ι ςκυρόδεμα. 

Εφαρμογι: 

Απομάκρυνςθ όλων των χαλαρϊν ι ςυνκετικϊν υλικϊν, ςτάςιμων νερϊν, πετρελαίων, λαδιϊν 

από τθ λακκοφβα. 

Χριςθ όςου υλικοφ χρειάηεται για να γεμίςει θ λακκοφβα, δίνοντασ μια ελαφρά υπερφψωςθ. 

Συμπίεςθ τθσ επιςκευαςμζνθσ επιφάνειασ με το πίςω μζροσ του φτυαριοφ ι ελαφρό κφλινδρο 

και παράδοςθ αμζςωσ ςτθν κυκλοφορία. 

Κατανάλωςθ: Ρερίπου 25kg για επιφάνεια 1 m2, βάκουσ 200mm. 

Συςκευαςία:  Σε δοχεία των 25kg. 

 

 

2-ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ Α265 

 

Αςφαλτόμιγμα Α 265 που παραςκευάηεται εν κερμϊ, ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ με αδρανι υλικά 

προερχόμενα από παντελϊσ υγιείσ κακαροφσ λίκουσ λατομείου, που κα καταςκευαςκεί  

ςφμφωνα με τθν  ΡΤΡ Α -265. 

 

3-ΟΞΙΝΟ ΑΦΑΛΣΙΚΟ ΓΑΛΑΚΣΩΜΑ ΣΗ ΠΣΠ Α -203 

        Θ ΡΤΡ Α203 προβλζπει τθ χριςθ όξινου γαλακτϊματοσ τφπου ΚΕ-5, το οποίο κρίνεται ωσ το 

καταλλθλότερο για όλεσ τισ επεξεργαςίεσ προεπαλείψεων με αναλογίεσ: 
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Αςφαλτο 28-32 %  

Διαλφτθσ (Φ.Ρ.) 8-10 % 

Νερό MAX 60 % 

 

            Ελεγχοσ καταλλθλότθτοσ του γαλακτϊματοσ για προεπαλείψεισ 

 

 Ο ζλεγχοσ καταλλθλότθτοσ του γαλακτϊματοσ γίνεται όπωσ προβλζπεται από τθν Ρ.Τ.Ρ. 

Α203 για τυπου ΚΕ-5 με διαφοροποιθμζνα τα κατϊτερω χαρακτθριςτικά . 

 

Α/Α Χαρακτθριςτικά Ελαχ. Μεγ. 

1 Ιξϊδεσ FUROL  ςτουσ 25 C , SEC - 10 

2 Υπόλειμα Εξατμίςεωσ ι Αποςτάξεωσ 25 - 

3 Ρεριεκτικότθσ ςε νερό - 60 

4 
Ελεγχοσ ικανότθτοσ εμποτιςμοφ του οξίνου γαλακτϊματοσ 

ςφμφωνα με το DIN 52046 χρόνοσ διειςδφςεωσ , λεπτά. 
- 20 

 

Συςκευαςία:  Σε βαρζλια των 210 kg 

 

ΟΜΑΔΑ 4 (ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ) 

Τα προσ προμικεια οικοδομικά υλικά με τισ τεχνικζσ τουσ προδιαγραφζσ είναι  

 

 Είδοσ υλικοφ 

Μον. 

Μζτρ. 

Ροςό- 

τθτα 

 

1 Ζτοιμο ςκυρόδεμα C16/20 

Κυβ. 

μζτρα 100,00 

Σκυρόδεμα C16/20 άοπλο χρθςιμοποιοφμενο 

για τθν αποκατάςταςθ οδοςτρωμάτων κλπ. 

2 Ζτοιμο ςκυρόδεμα C12/15 

Κυβ. 

μζτρα 20,00 

Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο χρθςιμοποιοφμενο 

για τθ διαμόρφωςθ υπόβαςθσ αποκατάςταςθσ 

πεηοδρομίων ι κυβόλικων μετά από βλάβεσ 

φδρευςθσ ι αποχζτευςθσ  
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 Το ζτοιμο ςκυρόδεμα κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ των κατθγοριϊν C16/20 & C12/15. Θ 

διαπίςτωςθ του ανωτζρω δφναται να γίνεται με δειγματολθψία κατ’επιλογι τθσ ΔΕΥΑ και ζλεγχο 

από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο και τα ζξοδα των ελζγχων κα βαρφνουν τθ ΔΕΥΑ. Το ακατάλλθλο 

υλικό κα απομακρφνεται από το εργοτάξιο με ζξοδα του προμθκευτι.  

 

Τα αδρανι υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ςκυρόδεμα πρζπει να διακζτουν ςιμανςθ CE και κα 

πρζπει να ικανοποιοφν τισ κοκκομετρικζσ διαβακμίςεισ που προδιαγράφονται ςτουσ ελλθνικοφσ 

κανονιςμοφσ για χριςθ ςε τεχνικά ζργα και να διακζτουν αμελθτζα πλαςτικότθτα. Θ ςιμανςθ CE 

τεκμθριϊνεται με τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ που πρζπει να βρίςκεται ςε ιςχφ 

κατά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ αλλά και κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 

προμικειασ. (επί ποινι αποκλειςμοφ)  

 

Θ μεταφορά του ζτοιμου ςκυροδζματοσ κα γίνεται με μζςα του προμθκευτι (βαρζλα), τα οποία 

κα είναι ικανά να μεταφζρουν το υλικό ςτον τόπο που κα ηθτθκεί από τθ ΔΕΥΑ.  

Τα οχιματα μεταφοράσ οφείλουν να πλθροφν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. και φζρουν τθν 

ευκφνθ για τυχόν βλάβεσ κλπ που κα προξενιςουν κατά τθ μεταφορά και παράδοςθ των υλικϊν.  

 

Οι παραδόςεισ του ςκυροδζματοσ γίνονται επί τόπου των ζργων τμθματικά, ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α, μετά από προφορικι ι γραπτι (μζςω fax) επικοινωνία με τον προμθκευτι 

μια (1) θμζρα πριν τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτο ζργο. 

 

 Θ ΔΕΥΑ ζχει το δικαίωμα με κάκε παραλαβι ετοίμου ςκυροδζματοσ, πζραν του δελτίου 

αποςτολισ, να απαιτεί ςχετικό ηυγολόγιο, ι αν κρίνει ςκόπιμο να αποςτζλλει το φορτίο ςε 

ουδζτερο ηυγό, με ζξοδα του προμθκευτι. Το ζτοιμο ςκυρόδεμα ι / και θ χριςθ αντλθτικοφ 

ςυγκροτιματοσ κα παραλαμβάνονται επί τόπου των ζργων ςτισ κζςεισ που κα υποδεικνφονται 

από τθν Υπθρεςία κατά τθ διενζργεια τθσ παραγγελίασ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 (ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ) 

 

1. Σςιμεντόχρωμα ελαςτομερζσ λευκοφ χρϊματοσ 
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Ελαςτομερζσ χρϊμα κατάλλθλο για τθν προςταςία και μόνωςθ ταρατςϊν με εξαιρετικι αντοχι 

ςτα ςτάςιμα νερά αλλά και ςτον εμποτιςμό των εξωτερικϊν ρφπων, λόγω τθσ υψθλισ 

υδροαπωκθτικότθτασ, διατθρϊντασ ζτςι τθν τελικι επιφάνεια ςυνζχεια κακαρι, χωρίσ να 

επιτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων και μοφχλασ. 

Εμφάνιςθ / Χρϊμα Λευκό 

Συςκευαςία: Δοχεία των   10 kg 

 

ΟΜΑΔΑ 6 (ΧΡΩΜΑΣΑ) 

   

Βαςικά πλαςτικά χρϊματα.  

Εφαρμόηονται ςε εξωτερικζσ και εςωτερικζσ επιφάνειεσ από ςοβά, μπετόν, κ.λ.π. και 

χρθςιμοποιοφνται για τον χρωματιςμό των λευκϊν πλαςτικϊν και ακρυλικϊν χρωμάτων και τθν 

δθμιουργία ςφνκετων αποχρϊςεων. 

 

 Να εφαρμόηεται ςε νζεσ ι βαμμζνεσ αλλά κατάλλθλα προετοιμαςμζνεσ, επιφάνειεσ όπωσ τοίχοι, 

γυψοςανίδεσ, ςοβάδεσ, τςιμζντα, ξφλα. Να είναι ιδανικό για αποτελεςματικι κάλυψθ ατελειϊν 

από ψιλοςτοκαρίςματα, ματίςεισ, κοψίματα πινζλου, ςπακιζσ ςπάτουλασ. Να πλζνεται εφκολα 

και να αντζχει ςτα ςυχνά πλυςίματα με απορρυπαντικά και εξαςφαλίηει ωραίο ματ τελείωμα 

ςτον τοίχο. Εργαλεία βαφισ: Ρινζλο, ρολό , πιςτόλι αζροσ. Να διατίκεται ςε εφχρθςτεσ 

ςυςκευαςίεσ διαφόρων ποςοτιτων ϊςτε να είναι δυνατι θ τμθματικι παραγγελία τουσ (πχ 

0,75λιτ, 5λτ,15λιτρ) . Αποκθκεφετε το προϊόν ςε κερμοκραςία από 5°C ζωσ 35°C. Να 

αποκθκεφεται για ζνα ζτοσ τουλάχιςτον. Να είναι αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ ςτον Ελλθνικό χϊρο 

με ςιμανςθ CE. Να διατίκεται ςε διάφορεσ αποχρϊςεισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ-υποδείξεισ τθσ 

Υπθρεςίασ. 

 

Ακρυλικό χρϊμα (100%) για εξωτερικι χριςθ.  

 

Ακρυλικό χρϊμα για εξωτερικοφσ τοίχουσ, ςοβάδεσ, μπετόν, τςιμεντοςανίδεσ . Υδατοδιαλυτό 

ακρυλικό χρϊμα για εξωτερικι χριςθ. Να εφαρμόηεται ςε νζεσ ι βαμμζνεσ, αλλά κατάλλθλα 

προετοιμαςμζνεσ, επιφάνειεσ όπωσ τοίχοι, ςοβάδεσ, εμφανζσ μπετόν, ξφλα. Να είναι ανκεκτικό 

ςε ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ, ςε αλκαλικζσ επιφάνειεσ, ςτθν κιμωλίαςθ και το κιτρίνιςμα. Να μθν 

επθρεάηεται από εναλλαγζσ κερμοκραςίασ, βροχι και δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Να 

διακρίνεται για τθν ιςχυρι του πρόςφυςθ, τθν υψθλι απόδοςθ, καλυπτικότθτα, ϊςτε να 

προςφζρει ζνα τζλειο φινίριςμα. Εργαλεία βαφισ: Ρινζλο, ρολό, πιςτόλι αζροσ. Ελάχιςτοσ χρόνοσ 
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επαναβαφισ: 4-6 ϊρεσ. Να διατίκεται ςε εφχρθςτεσ ςυςκευαςίεσ διαφόρων ποςοτιτων ϊςτε να 

είναι δυνατι θ τμθματικι παραγγελία τουσ (πχ 0,75λιτ, 5λτ,15λιτρ) . Αποκθκεφετε το προϊόν ςε 

κερμοκραςία από 5°C ζωσ 35°C. Να αποκθκεφεται για ζνα ζτοσ τουλάχιςτον. Να είναι 

αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ ςτον Ελλθνικό χϊρο με ςιμανςθ CE. Να διατίκεται ςε διάφορεσ 

αποχρϊςεισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ-υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Τφποσ : 100 % Ακρυλικό χρϊμα 

θτίνθ: Ακρυλικι Διαςπορά 

Ρυκνότθτα (λευκό ) : 1.46 �+- 0.05 gr/ml, 

Στερεά κ.β. : 61 �+- 2.50 % 

Στερεά κ.ό.: 43 �+- 3 % 

Ph: 8.41 �+- 1 

 

Λαδομπογιά 

 

Το ελαιόχρωμα (λαδομπογιά) να είναι μίγμα ουςιϊν ρινιςμάτων μετάλλων και ελαίων. Να 

χρθςιμοποιείται ςε ξφλα και ςε ςιδερζνιεσ επιφάνειεσ . Να δίνει ςτιλπνότθτα, αντοχι και 

αδιαβροχοποιεί τισ επιφάνειεσ. Να κυκλοφορεί ςε διάφορεσ αποχρϊςεισ. Να διαλφεται με ειδικά 

διαλυτικά που αραιϊνουν τθν πυκνότθτά τουσ. Να εφαρμόηεται με πινζλο, ρολό ι πιςτόλι αζροσ. 

Να χρθςιμοποιείται ςε ζπιπλα ι ςε ειδικζσ εφαρμογζσ (ντουλάπια ,βιβλιοκικεσ , κ.λπ.) . Να είναι 

ιδανικι για εξωτερικά μεταλλικά εξαρτιματα (κάγκελα, πόρτεσ κ.λπ.) κυρίωσ ςε περιοχζσ με 

υψθλό ποςοςτό υγραςίασ. Αποκθκεφετε το προϊόν ςε κερμοκραςία από 5°C ζωσ 35°C .Να 

διατίκεται ςε εφχρθςτεσ ςυςκευαςίεσ διαφόρων ποςοτιτων ϊςτε να είναι δυνατι θ τμθματικι 

παραγγελία τουσ (πχ 0,75λιτ, 2,5λτ,5λιτρ). Να αποκθκεφεται για ζνα ζτοσ τουλάχιςτον. Να είναι 

αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ ςτον Ελλθνικό χϊρο με ςιμανςθ CE . 

 

Διαλυτικό White Spirit 

Ειδικό διαλυτικό για αλκυδικά χρϊματα και βερνίκια ενόσ ι δφο ςυςτατικϊν οικοδομικισ και 

βιομθχανικισ χριςθσ. Να ζχει άριςτθ διαλυτικι ικανότθτα και δίνει πολφ καλι επιφάνεια. 

Κατάλλθλο για χριςθ με πιςτόλι και πινζλο. 

Σε ςυςκευαςία δοχείων των 0,75-3,5 και -17 Lt. 

Απόχρωςθ Άχρωμο 

Ρυκνότθτα: 0,76-0,80 gr/ml 

Σθμείο ανάφλεξθσ:38+-2oC 
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Βαςικό χρϊμα  

Βαςικό χρϊμα που χρθςιμοποιείται για το χρωματιςμό όλων των λευκϊν πλαςτικϊν και 

ακρυλικϊν προϊόντων, δθμιουργϊντασ πολλζσ ςφνκετεσ αποχρϊςεισ. Να διακρίνεται για τθν 

ευκολία ανάμιξθσ, τθν υψθλι χρωςτικι δφναμθ και τθν καλυπτικότθτα. Να ζχει αυξθμζνθ αντοχι 

ςτο πλφςιμο με απορρυπαντικά. Να διατίκεται ςε διάφορεσ αποχρϊςεισ: Μπλζ , Ϊχρα ,Κεραμιδί 

Κίτρινο, Μαφρο ,Ρράςινο , Κόκκινο , Καφζ κ.α Να διατίκεται ςε εφχρθςτεσ ςυςκευαςίεσ 

διαφόρων ποςοτιτων ϊςτε να είναι δυνατι θ τμθματικι παραγγελία τουσ (πχ 0.18L, 

0.375L,0.75L). Αποκθκεφετε το προϊόν ςε κερμοκραςία από 5°C ζωσ 35°C. Να αποκθκεφεται για 

ζνα ζτοσ τουλάχιςτον. Να είναι αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ ςτον Ελλθνικό χϊρο με ςιμανςθ CE 

 

 

ΑΣΑΡΙ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ & ΓΑΛΒΑΝΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Ειδικό υπόςτρωμα (αςτάρι) για μθ ςιδθροφχεσ επιφάνειεσ (αλουμίνιο, γαλβανιηζ λαμαρίνεσ, 

ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, κ.λ.π.). Εφαρμόηεται ςε μία λεπτι ςτρϊςθ και δθμιουργεί άριςτεσ 

ςυνκικεσ πρόςφυςθσ για το ςφςτθμα βαφισ που ακολουκεί. 

Ρρζπει να παρζχει αντιςκωριακι προςταςία, να ςτεγνϊνει γριγορα, να ζχει μεγάλθ 

ελαςτικότθτα και να εμφανίηει πολφ καλό άπλωμα. 

ΡΟΕ (Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ): 

Να ανικει ςτθν κατθγορία ςτθν κατθγορία Α/κ (ειδικά επιχρίςματα ενόσ ςυςτατικοφ) : Οριακι 

Τιμι ΡΟΕ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 600 gr/lt (2007) και 500 gr/lt (2010)+. Να περιζχει κατά 

μζγιςτον 499 g/l ΡΟΕ. 

Αποχρϊςεισ Γκρί, υποκίτρινο ι οποιαδιποτε άλλθ απόχρωςθ, ζτςι ϊςτε να είναι εμφανείσ οι 

επιφάνειεσ που ζχουν αςταρωκεί. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Απόδοςθ 

Ρερίπου 12 m2 ανά λίτρο ςτισ κατάλλθλα προετοιμαςμζνεσ επιφάνειεσ 

 

Αςτάρι Διαλφτθ  

Ακρυλικό αςτάρι διαλφτου για εςωτερικζσ και εξωτερικζσ πορϊδεισ επιφάνειεσ. Να διειςδφει ςε 

πορϊδεισ επιφάνειεσ και να εμποδίηει τθ μετανάςτευςθ αλάτων. Να ζχει υψθλι αντοχι ςτα 

αλκάλια και να εξαςφαλίηει εξαιρετικι πρόςφυςθ μεταξφ τθσ επιφάνειασ και του τελικοφ 

πλαςτικοφ ι ακρυλικοφ χρϊματοσ. Εργαλεία βαφισ: Ρινζλο, ρολό, πιςτόλι αζροσ. Να διατίκεται 

ςε  
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εφχρθςτεσ ςυςκευαςίεσ διαφόρων ποςοτιτων ϊςτε να είναι δυνατι θ τμθματικι παραγγελία 

τουσ (πχ 0,75L, 2,5L, 5,00L,10,00L ). Αποκθκεφετε το προϊόν ςε κερμοκραςία από 5°C ζωσ 35°C. 

Να αποκθκεφεται για ζνα ζτοσ τουλάχιςτον .Να είναι αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ ςτον Ελλθνικό 

χϊρο με ςιμανςθ CE 

 

Αςτάρι νεροφ  

Αςτάρι νεροφ διαφανζσ ακρυλικό αςτάρι υδατικισ διαςποράσ για εςωτερικι και εξωτερικι 

χριςθ. Να εφαρμόηεται ςε νζεσ αλλά κατάλλθλα προετοιμαςμζνεσ επιφάνειεσ ι βαμμζνεσ με 

ςτακερό υπόβακρο, όπωσ τοίχοι, ςοβάδεσ, τςιμεντοςανίδεσ. Να μειϊνει τθν απορροφθτικότθτα 

τθσ επιφάνειασ, ενϊ παράλλθλα ενιςχφει τθν πρόςφυςθ μεταξφ επιφάνειασ και τελικοφ 

προϊόντοσ. Να ςτακεροποιεί ςακρά υποςτρϊματα. Να αυξάνει τθν απόδοςθ και τθν αντοχι του 

τελικοφ επιχρίςματοσ. Να αυξάνει τθν απόδοςθ και τθν αντοχι του τελικοφ χρϊματοσ. Εργαλεία 

βαφισ: Ρινζλο, ρολό, πιςτόλι αζροσ. Να διατίκεται ςε εφχρθςτεσ ςυςκευαςίεσ διαφόρων 

ποςοτιτων ϊςτε να είναι δυνατι θ τμθματικι παραγγελία τουσ (πχ 0,75L, 2,5L, 5,00L, 10,00L ). 

Αποκθκεφετε το προϊόν ςε κερμοκραςία από 5°C ζωσ 35°C. Να αποκθκεφεται για ζνα ζτοσ 

τουλάχιςτον .Να είναι αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ ςτον Ελλθνικό χϊρο με ςιμανςθ CE 

 

Σςιμεντόχρωμα ακρυλικό (100%) 

Ακρυλικό χρϊμα υδατικισ διαςποράσ κατάλλθλο για εςωτερικι, αλλά κυρίωσ για εξωτερικι 

χριςθ. 

Χρθςιμοποιείται για τθ βαφι επιφανειϊν από ςοβά, εμφανζσ μπετόν, τοφβλα αμιαντοτςιμζντου 

κ.λ.π., δθλαδι υποςτρωμάτων ζντονα αλκαλικϊν, αφοφ ζχει προθγθκεί θ κατάλλθλθ 

προετοιμαςία. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Εμφάνιςθ: Βελουτζ ματ με ςτιλπνότθτα 

Απόδοςθ: 9-11 μ2 ανά ςτρϊςθ, ανάλογα με τθν επιφάνεια 

Αντοχι ςτθν τριβι: Δεν αποκαλφπτεται το υπόςτρωμα ζωσ 1.000 κφκλουσ 

Στζγνωμα: Στεγνό ςτθν αφι ½ - 1 ϊρα. 

Απόχρωςθ: Σε διάφορεσ αποχρϊςεισ κατόπιν επιλογισ από τθν Υπθρεςία. 

Ροιοτικά χαρακτθριςτικά: 

Να ζχει εξαιρετικι πρόςφυςθ και αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, (αλκάλια, νερό, υπεριϊδθ 

ακτινοβολία) 

Να παρουςιάηει εξαιρετικι λευκότθτα που διαρκεί, πολφ μεγάλθ καλυπτικότθτα και απόδοςθ, 
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Να προςτατεφει από τθ υγραςία, τθ βροχι και τα καυςαζρια, τουσ οπλιςμοφσ του ςκυροδζματοσ 

και να διατθρεί τθν ελαςτικότθτά του ςτισ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ. 

Να απλϊνει και να δουλεφεται εφκολα. 

Να μθν περιζχει βαρζα μζταλλα οφτε καρκινογόνεσ και τοξικζσ ουςίεσ 

 

  

 

Α/Α          Είδος υλικού 
Πιστοποιητικό 
υμμόρφωσης 

CE 

Μελέτη 
ύνθεσης 

Πιστοποιητικό 
ποιότητος ή/και 

τεχνικό 
φυλλάδιο 

  OMAΔΑ 1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   ΤΛΙΚΑ       

1 Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 25 κιλών √     

2 Τσιμέντο λευκό σε σακιά 25 κιλών √     

3 Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε δοχεία 5 κιλών √     

4 Ασβέστης σε σακιά των 20 κιλών     √ 

5 Άμμος θαλάσσης  √     

6 Άμμος θαλάσσης  √     

7 Αμμος Α΄ σε σακιά √     

8 Χαλίκι σε σακιά √     

9  Γαρμπίλι σε σακιά √     

10 Γαρμπίλι √     

11 Πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40 γκρι √     

12 Πλάκες πεζοδρομίου  40Χ40 έγχρωμες √     

13 Πλάκες πεζοδρομίου 50Χ50 λευκές √     

14 Πλάκες πεζοδρομίου  40Χ40 αράχνη √     

15 Πλάκες πεζοδρομίου  40Χ40 βότσαλο √     

16 Κυβόλιθος διπλό  ταφ γκρι √     

17 Κυβόλιθος διπλό  ταφ κόκκινος √     

18 Κυβόλιθος PAVE 1 γκρι √     

19 Κυβόλιθος PAVE 1 κόκκινος √     

20 Κυβόλιθος εξάγωνος γκρι √     

21 Κυβόλιθος εξάγωνος κόκκινος √     

22 Κράσπεδο 6Χ25Χ100 √     

23 Κράσπεδο 10Χ25Χ100 √     

24 Μπετόβεργα από ανοξείδωτο χάλυβα Φ10     √ 

25 Μπετόβεργα από ανοξείδωτο χάλυβα Φ12     √ 

26 Δομικό Πλέγμα Τ131     √ 

27 Καμινάδες 30Χ30 √     
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     ΟΜΑΔΑ 2 – ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ       

1 Χαλίκι √     

2 Άμμος Α΄ √     

3 3Α Θραυστό Υλικό Λατομείου √     

4 Σκύρα √     

5 Χαλκοδέρα √     

  

       

   ΟΜΑΔΑ 3 - ΑΥΑΛΣΟΜΙΓΜΑ       

1 
Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα  σε δοχεία των 25 
κιλών   

√ 
  

2 Ασφαλτόμιγμα Α265 ΠΤΠ Β΄κυκλοφορίας √(αδρανϊν) √   

3 Όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα της Π.Τ.Π. Α203     √ 

    

    

     ΟΜΑΔΑ 4 - ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ       

1 Σκυρόδεμα C16/20  √(αδρανϊν) √   

2  Σκυρόδεμα C12/15 √(αδρανϊν) √   

3 Χρήση αντλίας       

    

  ΟΜΑΔΑ 5-ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ        

1 
Σσιμεντόχρωμα ελαστομερές λευκό 
(μονωτικό) 

√ 
    

  

       

  ΟΜΑΔΑ 6-ΦΡΩΜΑΣΑ       

1 Αςτάρι αλουμινίου και γαλβανιςμζνων επιφανειϊν √     

2 Αλουμινόχρωμα της φωτιάς √     

3 Λευκό πλαστικό εσωτερικού χώρου   √     

4 Ακρυλικό λευκό εξωτερικού χώρου √     

5 Λαδομπογιά μαύρη √     

6 Λαδομπογιά (διάφορα χρώματα) √     

7 Διαλυτικό νίτρου √     

8 Διαλυτικό white spirit √     

9 Μίνιο (διάφορα χρώματα) √     

10 Αστάρι Διαλύτη √     

11 Αστάρι νερού √     

12 Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό (100%) √     

13 Βασικό Χρώμα √     
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             Χαλκίδα 28/03/2018 

 

 ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΘΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

  

  

ΡΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΡΛ ΜΘΧ/ΓΟΣ – ΜΘΧ/ΚΟΣ ΔΙΡΛ ΡΟΛ. ΜΘΧ/ΚΟΣ 
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    ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

Α/Α          Είδος υλικού 

ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΜΕ 
ΣΕΦΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΣΕΦΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΝΑΙ/ΌΦΙ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

  OMAΔΑ 1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   ΤΛΙΚΑ     

1 Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 25 κιλών     

2 Τσιμέντο λευκό σε σακιά 25 κιλών     

3 Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε δοχεία 5 κιλών     

4 Ασβέστης σε σακιά των 20 κιλών     

5 Άμμος θαλάσσης      

6 Άμμος θαλάσσης      

7 Αμμος Α΄ σε σακιά     

8 Χαλίκι σε σακιά     

9  Γαρμπίλι σε σακιά     

10 Γαρμπίλι     

11 Πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40 γκρι     

12 Πλάκες πεζοδρομίου  40Χ40 έγχρωμες     

13 Πλάκες πεζοδρομίου 50Χ50 λευκές     

14 Πλάκες πεζοδρομίου  40Χ40 αράχνη     

15 Πλάκες πεζοδρομίου  40Χ40 βότσαλο     

16 Κυβόλιθος διπλό  ταφ γκρι     

17 Κυβόλιθος διπλό  ταφ κόκκινος     

18 Κυβόλιθος PAVE 1 γκρι     

19 Κυβόλιθος PAVE 1 κόκκινος     

20 Κυβόλιθος εξάγωνος γκρι     

21 Κυβόλιθος εξάγωνος κόκκινος     

22 Κράσπεδο 6Χ25Χ100     

23 Κράσπεδο 10Χ25Χ100     

24 Μπετόβεργα από ανοξείδωτο χάλυβα Φ10     

25 Μπετόβεργα από ανοξείδωτο χάλυβα Φ12     

26 Δομικό Πλέγμα Τ131     

27 Καμινάδες 30Χ30     

  

  

  ΟΜΑΔΑ 2 – ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ     

1 Χαλίκι     

2 Άμμος Α΄     

3 3Α Θραυστό Υλικό Λατομείου     

4 Σκύρα     

5 Χαλκοδέρα     
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   ΟΜΑΔΑ 3 - ΑΥΑΛΣΟΜΙΓΜΑ     

1 
Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα  σε δοχεία 
των 25 κιλών 

  
  

2 Ασφαλτόμιγμα Α265 ΠΤΠ Β΄κυκλοφορίας     

3 
Όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα της Π.Τ.Π. 
Α203 

  
  

  

        

  ΟΜΑΔΑ 4 - ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ     

1 Σκυρόδεμα C16/20      

2  Σκυρόδεμα C12/15     

3 Χρήση αντλίας     

  

  ΟΜΑΔΑ 5-ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ      

1 
Τσιμεντόχρωμα ελαστομερές λευκό 
(μονωτικό) 

  
  

  

  ΟΜΑΔΑ 6-ΦΡΩΜΑΣΑ     

1 
Αςτάρι αλουμινίου και γαλβανιςμζνων 
επιφανειϊν 

  
  

2 Αλουμινόχρωμα της φωτιάς     

3 Λευκό πλαστικό εσωτερικού χώρου       

4 Ακρυλικό λευκό εξωτερικού χώρου     

5 Λαδομπογιά μαύρη     

6 Λαδομπογιά (διάφορα χρώματα)     

7 Διαλυτικό νίτρου     

8 Διαλυτικό white spirit     

9 Μίνιο (διάφορα χρώματα)     

10 Αστάρι Διαλύτη     

11 Αστάρι νερού     

12 Τσιμεντόχρωμα ακρυλικό (100%)     

13 Βασικό Χρώμα     

                                                Χαλκίδα 28/03/2018  

 ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΘΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

ΡΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΡΛ ΜΘΧ/ΓΟΣ – ΜΘΧ/ΚΟΣ ΔΙΡΛ ΡΟΛ. ΜΘΧ/ΚΟΣ 
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