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 Ο ∆ήµος Ηρακλείου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό 
µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής ανά 
οµάδα,  για την προµήθεια µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ και Προϋπολογισµού 69.030,80 ΕΥΡΩ, µαζί 
µε το ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε  
α) τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου 
αυτού, 
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,  
γ) την υπ’ αριθ. 686/2018 απόφαση ∆.Σ. ή Οικονοµικής Επιτροπής µε την 
οποία διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και δ) τους όρους 
του παρόντος τεύχους  
 
και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά 
για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προµήθειας.  
Μαζί µε την προσφορά τους, οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να 
προσκοµίζουν δείγµατα ή prospectus για κάθε ένα από τα είδη που 
απαιτούνται και για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι 
απολύτως σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
   
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες ∆ιατάξεις - Αποφάσεις 
Η εκτέλεση του διαγωνισµού και της σύµβασης διενεργείται σύµφωνα µε: 
 
Α Τις ισχύουσες διατάξεις: 
I. Του Ν. 4412/2016 "∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)" (Α’ 147) και ιδίως των 
άρθρων 116 και 117 

II. Tο άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση 
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής 
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

III. Του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α'). 



IV. Του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 
114/8.6.2006 τεύχος Α') και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 
του άρθρου 209, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016, 

V. Του Ν.4250/2014 "∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις" (Α’ 74 ) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

VI. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο". 

VII. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων… " 

VIII. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) "Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις". 

IX. Της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

X. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές 
αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν µέρος 
του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της. 

 
Β. Τις αποφάσεις: 
1. Την 58120/1-6-2016 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εκχωρεί το δικαίωµα 
υπογραφής στους Αντιδηµάρχους 
2. Τις µε αριθµ. 686/2018 και 842/2018 Αποφάσεις  Οικονοµικής Επιτροπής 
µε την οποία διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και δ) τους όρους 
του παρόντος τεύχους µε την οποία: 
α) Εγκρίνεται η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΜΒΩΝ και η διάθεση πίστωσης ποσού 69.030,80 (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24%) σε βάρος των παρακάτω πιστώσεων από τον εκτελούµενο 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Κ.Α.30-6662.009 
β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της µε συνοπτικό διαγωνισµό και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
µόνο βάσει της τιµής ανά οµάδα 
γ) Εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης της 
προµήθειας µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΜΒΩΝ 
δ) Καθορίζονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Στοιχεία Αναθέτουσα Αρχής και υλοποίησης της σύµβασης 



Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: ∆ιονυσίου 13 Α - Ν. Αλικαρνασσός 
Τηλέφωνα: 2813409806 
Fax: 2813409894 
e-mail: Hereti-p@heraklion.gr 
Πληροφορίες: ∆/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών, Τµήµα Κυκλοφορίας & 
Συγκοινωνιών 
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας ΟΤΑ. 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές ∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες. 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης του ∆ήµου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών 
1.Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 
α)  Η µε αρ.__________ προκήρυξη 
β)  Η παρούσα ∆ιακήρυξη, 
γ) Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016 
δ)  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ε) Το έντυπο Οικονοµικής προσφοράς, 
στ) Η Τεχνική περιγραφή 
ζ)  Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
2) Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύµβασης µέσω της ιστοσελίδας που τηρεί ο ∆ήµος 
[www.heraklion.gr] 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης 
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Αντικείµενο του διαγωνισµού 
1. Ο διαγωνισµός αφορά στην Προµήθεια µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ, όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή για οποιοδήποτε 
είδος της προµήθειας. 
3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που 
συµµετέχουν στον διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης 
δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα 
οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016.  
∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Προϋπολογισµός της σύµβασης 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 69.030,80 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) και κάθε ενδιαφερόµενος προµηθευτής 



µπορεί να καταθέσει προσφορά στο σύνολο της προµήθειας ή σε οποιαδήποτε 
Οµάδα αναφέρεται ότι έχει τη δυνατότητα 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου 
 
1. Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από , και βαραίνει τους ΚΑ 30-6662.009 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου. 
2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. 
 
4. Τρόπος πληρωµής – Απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του 
αναδόχου. 
Η εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή 
της προµήθειας.  
Θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν.4412/2016. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ∆ήµου 
γ) Τιµολόγιο του Προµηθευτή 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής ανά οµάδας 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισµού – κατάθεση προσφορών 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κτήριο της Ν. Αλικαρνασσού, ( Διονυσίου 13Α  

ΤΚ  7716 01) στις 11/09/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. ενώπιον της 

αρµόδιας επιτροπής και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και 
θα λήξει στις 11:00. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία 



στην ανωτέρω ∆/νση και ταχυδροµικώς ή µε άλλο τρόπο και να 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 
υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε 
τρόπο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο του διαγωνισµού.  
 
Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών µπορούν να παρίστανται οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων.  
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, 
κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα και ώρα την επόµενη 
εβδοµάδα και στον ίδιο χώρο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Υποβολή φακέλου προσφοράς 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 8 
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη 
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί µέχρι και την προηγούµενη 
εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 
τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 
κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Προσφορά του για την προµήθεια µε 
τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ, µε 
αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο και την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. 
 
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη "∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής" κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15. 
β) Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά", ο 
οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
10. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη "Οικονοµική Προσφορά", 
ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 11. 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν 
από την ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 8 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12. 
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 



8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς 
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής" 
(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά" 
(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "Οικονοµική Προσφορά" 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
 
Α. Ο φάκελος "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής" πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 
περιέχει το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της 
παρούσας. 
 
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., 
πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα 
στοιχεία όλων των µελών αυτής. 
Την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το 
άρθρο 20.1 της παρούσας διακήρυξης. 
Β. Ο φάκελος "Τεχνική Προσφορά" περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Γ. Ο φάκελος "Οικονοµική Προσφορά" περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Σύνταξη οικονοµικών προσφορών 
1. Οι προσφορές για την προµήθεια µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ, πρέπει να αναφέρουν α) την τιµή των υπό 
προµήθεια ειδών στην οποία θα περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για παράδοση των υπό προµήθεια ειδών στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται και στη µελέτη της σύµβασης και β) το ποσοστό 
ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται η προµήθεια. 
2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ. Προσφορά µε σε άλλα νοµίσµατα ή µε 
ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς 
επί ποινή απαραδέκτου συµπληρώνονται ολογράφως. Αριθµητική µόνο αναγραφή 
τιµής στο τιµολόγιο δεν λαµβάνεται υπόψη.  
3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία 
ή κατά είδος τιµή, για ολόκληρη την ποσότητα (και σύµφωνα µε την οµάδα/ες που 
συµµετέχει ο οικονοµικός φορέας) που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση 
της επιτροπής αξιολόγησης. 
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι 
προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης 
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας, πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της 
αναθέτουσας αρχής. 
6. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση 



αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών 
φορέων.  
7. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
8. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
9. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στις προµήθειες που αφορούν τον εξοπλισµό του διαγωνισµού 
και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) Σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) Σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και 
δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε 
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 
4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η 
νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
Λόγοι αποκλεισµού 
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη 
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-



πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 
(Α΄ 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 
του προηγούµενου εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά 
στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από 
την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική 
ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία ή/και   

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

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους  



ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 
πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ.  

3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, 
εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος 
∆εν συντρέχουν 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή 
όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 
4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό 
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι 
σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

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

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

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 



πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

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

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί 
το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από 
την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος 
βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 
4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας  

5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 
ως άνω περιπτώσεις  

6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2. γ) και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία 
προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων 
κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 
και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια 
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Κριτήρια επιλογής 
α. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 



κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί 
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 
 
β. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την 
τελευταία τριετία (2017, 2016, 2015) µεγαλύτερο από 60.000,00 €  

γ. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται : 
α) κατά τη διάρκεια τελευταίας τριετίας , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 
µία σύµβαση προµηθειών  του συγκεκριµένου τύπου, ύψους 60.000,00 € 
και β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που να έχουν εκδοθεί από επίσηµα 
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, 
µε τα οποία να βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού, να καταθέσουν τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 
4 του ν. 4412/2016 (Α 147) 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το παρεχόµενο 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) σύµφωνα µε την παρ. 
4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας 
ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το 
άρθρο 14 της παρούσας, Το ΤΕΥ∆ όπως έχει διαµορφωθεί για την παρούσα σύµβαση, 
παρέχεται και σε επεξεργάσιµη µορφή (αρχείο.doc) και έχει αναρτηθεί στα έγγραφα 
του διαγωνισµού. Το ΤΕΥ∆ υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία 
είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού 
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό 
φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
(Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). 
To Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (TEΥ∆) υπογράφεται: 
Από τα φυσικά πρόσωπα αν πρόκειται για ατοµική Επιχείρηση και τον κατά 
περίπτωση εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα . Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού 
φορέα, για την εφαρµογή του εν λόγω άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως 
εξουσιοδοτηµένο φυσικό 



πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 
ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουν 
υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του 
ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥ∆. 
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το ΤΕΥ∆ 
του άρθρου 79 παρ. 2, υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
2. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 

κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, για τους προµηθευτές που 
ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά για το σύνολο της προµήθειας ή ποσού ίσου 
µε το 2 επί τοις % της συµβατικής αξίας (των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) 
χωρίς τον Φ.Π.Α σύµφωνα µε την προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 20.1 της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
Παραλαβή προσφορών - Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης - Κατακύρωση 
- Σύναψη Σύµβασης 

1. Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από 
τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσµίας του άρθρου 
8 της παρούσης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές κατά το άρθρο 9 της παρούσης (η ώρα και ηµέρα  υποβολής 
αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική 
καταχώρηση στον κυρίως φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και 
σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισµού.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην καθορισµένη από την παρούσα ηµέρα  και ώρα, ή 
µετά τη λήξη της παραλαβής σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα, 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των 
δικαιολογητικών συµµετοχής , µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν 
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 
διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, 
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 



Ειδικότερα: 

α) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους 
σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται 
η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος 
εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Όλοι οι φάκελοι 
αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο 
πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο 
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών 
δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

γ) Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια 
α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 
τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

Τα αποτελέσµατα, όλων των προαναφεροµένων σταδίων, επικυρώνονται µε 
µια απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 της 
παρούσας. 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 
υπογραφή σύµβασης 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, 
δεκαπέντε(15) ηµερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
3.  Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή 
να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
ειδοποίησης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να 



παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ηµέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε  το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 12, 
το άρθρο 13 (λόγοι αποκλεισµού) και το άρθρο 14 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) 
της παρούσας, 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το 
Τ.Ε.Υ.∆., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την 
δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 
του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της 
σύµβασης  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης επέρχονται εφόσον η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει  την απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 17 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 
κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης (Αποδεικτικά Μέσα). 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον  οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), 
να υποβάλλει εντός προθεσµίας όχι  µικρότερης των δέκα (10) ηµερών ούτε 
µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από τη κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν εντός, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών, 



ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής άρθρα 13-14 της παρούσης. 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα 
ακόλουθα: 
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσης. 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές 
τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 
• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 
διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι 
σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει, ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
(φορολογική ενηµερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως 
και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η 
εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελµά τους το οποίο αν δεν συνάδει µε το είδος των 
υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 
• Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού 
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 
• Αν το πιστοποιητικό αυτό δεν εκδίδετε από την παραπάνω ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, γίνετε 
δεκτή και η ένορκη βεβαίωση από τον προσφέροντα ότι δεν προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 
• Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 
που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από 
τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη 
τροποποίηση: 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενηµερότητες), από τα οποία να προκύπτουν, ότι είναι ενήµερα ως προς τις 



υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 
διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά 
είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική  ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. 
 
Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των  
οργανισµών  κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 
Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο 
το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε 
αυτές προσωπικό. 
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων τους. 
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) 
τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), στον πρόεδρο τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του. 
 
Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  σας επισηµαίνουµε: 
Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα 
εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 
4250/2014.Η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα 
(λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται 
η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως 
επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων 
(Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της 
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 
4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 



Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά 
τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, 
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φορείς. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
Εµπιστευτικές πληροφορίες 
Εάν υποβάλλονται µαζί µε τις προσφορές πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα οι 
οποίες σε περίπτωση γνωστοποίησης σε συνδιαγωνιζόµενους ενδεχοµένως να 
έθιγαν τα έννοµα συµφέροντα του, είναι απαραίτητο ο προσφέρων να σηµειώνει σε 
αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, 
και εφόσον δεν υπάρχει η παραπάνω ένδειξη, θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.  
Προκειµένου να χαρακτηρισθούν οι πληροφορίες ως εµπιστευτικές θα πρέπει ο 
συµµετέχων να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη µε το γνήσιο της 
υπογραφής του στην οποία θα αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας  
 
ΑΡΘΡΟ 20ο 
Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 20.1 και 20.2 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν 
ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 



στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος 
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον 
τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
20.1 Εγγύηση συµµετοχής 
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προµήθειας 
ανέρχεται στο ποσό των 1.113,00 ευρώ, για τους προµηθευτές που ενδιαφέρονται 
να δώσουν προσφορά για το σύνολο της προµήθειας ή ποσού ίσου µε το 2 επί τοις 
% της συµβατικής αξίας (των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α 
σύµφωνα µε την προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνη αυτής ως παρακάτω: 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων 
που συµµετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 20 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συµµετοχής. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες µετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης 
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη , δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
20.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την 
ηµεροµηνία λήξης του συµβατικού χρόνου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου. 



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων  (συγκροτήθηκε µε την 
υπ’ αριθ. 9/2018 απόφαση ∆.Σ. ή Οικονοµικής Επιτροπής), εντός προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης 
κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 
ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο 
Γλώσσα διαδικασίας 
1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 
και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση 
ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν 
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
µε το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 
Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νοµοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε 
ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης 
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο 



Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 
454 του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό 
τεχνικό περιεχόµενο, µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
5. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε 
την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο 
Σύναψη σύµβασης 
Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Κρήτης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύµβασης, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή της σύµβαση έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, απορρίπτεται η προσφορά του, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, 
σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 
4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο 
Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης 
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι τα 
αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 
1. Το συµφωνητικό 
2. Η παρούσα διακήρυξη 
3. Τεχνικές προδιαγραφές 
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο 
Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος 
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της 
σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προµήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο 
Χρόνος, τόπος παράδοσης και παραλαβή της προµήθειας 
Ο χρόνος παράδοσης των προµηθειών ορίζεται σε τριάντα  (30) ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προµήθεια, 
µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση και θα γίνει κατόπιν 
συνεννόησης (συνολικά ή τµηµατικά) στο ∆ήµο, σε χώρο που θα υποδειχθεί από 
τον υπεύθυνο του τµήµατος ∆ιαχείρισης Υλικών & Αποθεµάτων. Η µεταφορά των 
ειδών θα γίνεται µε καθαρά µεταφορικά µέσα του προµηθευτή. 
Η παραλαβή των προµηθειών, θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής προµηθειών 
του ∆ήµου, που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την 13/2018 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 
221 του Ν. 4412/2016. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στη σύµβαση και µπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν 



η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 
των παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύµβασης και 
να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην απόφαση Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από 
την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν µπορεί να 
συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που πραγµατοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. 
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παραδοτέων, µε 
έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 
από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η 
προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 
25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και ο πάροχος των προµηθειών 
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, 
λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην 
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο 
Ποινικές ρήτρες 
Αν οι προµήθειες παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν 
χορηγήθηκε, µπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση 
τµηµατικών – ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς 
Φ.Π.Α. επί της συµβατικής αξίας των προµηθειών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 
γ) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και 



µπορούν να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν 
οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα 
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συµψηφίζεται µε την αµοιβή του 
αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο 
∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
Η παρούσα διακήρυξη και τα επισυναπτόµενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 
 

• Ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ), τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµέρες πριν από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

• Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης): 

• Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

• Θα δηµοσιευθεί  µία φορά σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, τοπική ή 
της έδρας του Νοµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 29ο 
Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς 
τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο 
Επίλυση ∆ιαφορών - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο. 
 
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή 
την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή 
και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα 
µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της 
∆ιακήρυξης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
 
  



Ο Αντιδήµαρχος 
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