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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ κ’ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ    

 

 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

  

Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ  Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ     Τ Ν Ο Π Σ Η Κ Ο Τ   Γ Η Α Γ Χ Ν Η  Μ Ο Τ 

 

Ο Δήκνο Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 4412/2016, γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ», πξνϋπνινγηζκνύ  26.563,59 €  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ ΦΠΑ 24%, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

 

1.Αναθέηοςζα Απσή –ηοισεία επικοινωνίαρ  

Αναθέηοςζα Απσή: Δήκνο Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ 

Γιεύθςνζη: Δεκαξρείν Ζαγνξάο,  Ζαγνξά, λ. Μαγλεζίαο 

Σασ. Κωδ. : 37001 

Σηλέθωνο: 24263-50105, 24263-50104 

Σηλεθαξ: 24260-23128 

Δ-mail: dzagmour@gmail.com 

Ηζηοζελίδα: www.dimos-zagoras-mouresiou.gr 

 

2.Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηε 

δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ www.dimos-zagoras-mouresiou.gr. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ 

επίζεο λα ιάβνπλ γλώζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 

από ηηο 8:00 π.κ. θαη έσο 14:00 κ.κ, από ην Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνιενδνκίαο. Αξκόδηνη ππάιιεινη: Μπόιεο Θσάλλεο (ηει. 24263-50104),  Κνπαηζάξεο 

Δήκνο (ηει: 24263-50105). Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ πνπ ηελ 

ζπλνδεύνπλ ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, αθνύ θαηαβάινπλ ζην Δήκν ην πνζό ησλ 

10,00€, εθόζνλ ηελ δεηήζνπλ ζε έληππε κνξθή. 

 

3. Κωδικόρ CPV: 09211000-1 

Εαγοπά, 17.07.2018 
 

Απιθμ. Ππωη.: 8558 

http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr/
http://www/
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4. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκαξρείν Ζαγνξάο, ζηελ 

αίζνπζα Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ελώπηνλ ηεο αξκνδίαο Επηηξνπήο  ηελ  07.08.2018, εκέξα 

Σξίηε θαη ώξα 11:00 π.κ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο δηαγσληζκνύ. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγσ 

ν δηαγσληζκόο αλαβιεζεί, ζα δηελεξγεζεί ηελ Πέκπηε 09.08.2018 θαη ώξα 11:00 π.κ. 

 

5. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο 

γηα ελελήληα (90) κέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη γηα 

ηνλ ρξόλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 

6. Δγγςήζειρ: Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, γηα 

πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ήηνη 428,45 €, ελώ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 11 ηεο 

αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 

 

7. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, κεκνλσκέλα ή κέιε 

ελώζεσλ, ηα νπνία θαιύπηνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ αξ. 25 ηνπ Ν.4412/16 (άξζξν 5 ηεο 

δηαθήξπμεο). 

 

8. Υπημαηοδόηηζη: Η ελδεηθηηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα είλαη 

26.563,59 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 10-6641.02, 20-

6641.02, 25-6641.02 θαη 30-6641.02  «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΛΘΠΑΝΣΘΚΩΝ ΓΘΑ ΚΘΝΗΗ 

ΜΕΣΑΦΟΡΘΚΩΝ ΜΕΩΝ»  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ   ησλ εηώλ 2018, 2019 θαη 2020 ηνπ 

Δήκνπ Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ. 

 

9. Τποδιαίπεζη ζε ημήμαηα: Η ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηε ζπκθσλία γηα ηηο δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά γηα ην ζύλνιν ηεο 

πξνκήζεηαο. Δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη ζύκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 8296/17.07.2018 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ. 

 

10. Υπόνορ εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ: Η ζύκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα δεθανθηώ (18) κήλεο από 

ηελ ππνγξαθή ηεο. Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ή εμνινθιήξνπ, θαηόπηλ δειηίνπ 

εληνιήο ηεο ππεξεζίαο .  
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11. Δνζηάζειρ: ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο  πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα 

ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. 

 

12. Γημοζιεύζειρ: Σν ζπλνιηθό θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΔΗ 

(www.promitheus.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ www.dimos-zagoras-mouresiou.gr 

θαη ε πεξίιεςε ζηνλ ηύπν ("Σαρπδξόκνο" -Καζεκεξηλή Εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ Μαγλεζίαο). 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

 

 

ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

http://www/
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ  

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

Εαγνξά, 17.07.2018  
 

Αξ. Πξση.: 8557 

Γξαθείν Κίλεζεο  

Σαρ. Γ/λζε: Γεκαξρείν Εαγνξάο 

Εαγνξά, Σ.Κ. 37001 

 

Πιεξνθνξίεο: Μπφιεο Ησάλλεο  

Σειέθσλν: 24263.50104  

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

 

"ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - 

ΜΟΤΡΔΗΟΤ" 

 
πξνυπνινγηζκνχ 26.563,59 € Δπξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%), πνπ ζα 

δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: 

 
 
 
 

 
α) ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.3463/2006 θαη Ν.4412/2016, θαζψο θαη 

β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο 

σο άλσ πξνκήζεηαο.  

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί  ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο  πξνυπνζέζεηο  ηνπ ηεχρνπο 
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1. - ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

 
1.1 – ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

 

Δπσλπκία : Γήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ  

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε : Γεκαξρείν Εαγνξάο  

Πφιε : Εαγνξά  

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο : 37001  

Σειέθσλν : Γξαθείν Κίλεζεο : 24263.50104 

 : Γξαθείν Πξσηνθφιινπ : 24263.50102 

Φαμ : 24260.23128  

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν : mpolisg.dim.z.m@gmail.com 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο : Γξαθείν Κίλεζεο : Μπφιεο Ησάλλεο 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην 

δηαδίθηπν  (URL) 

: http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr  

 

 

1.2 - ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

3. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

4. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

5. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

6. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 

Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 

7. ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, 

8. ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

9. ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 

10. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 

13 έσο 15, 

11. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”, 

12. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, 

13. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

14. ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεύρνο Β') Απόθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 

«Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

15. ην λ.4497/2017 (ΦΔΚ 171 Α) 

http://www.cityoflorina.gr/
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16. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

17. Σελ ππ‟ αξηζκφ 102/2017 απφθαζε Γεκάξρνπ "Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ πεξηφδνπ 2017 - 
2019". 

18. Σελ 10/2018 (ΑΓΑ: ΧΛΧΑΧΡΚ-ΚΣ) απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα "πγθξφηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ επηηξνπψλ 

γηα ην έηνο 2018" 

19. Σo ππ‟ αξηζκ. 7769/02.07.2018 πξσηνγελέο αίηεκα (18REQ003350119) ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ ην νπνίν δηακνξθψζεθε χζηεξα απφ ην ππ' αξ. πξση. 7716/29.06.2018 ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ αξκφδηνπ 

Αληηδεκάξρνπ θ. Ρεπαλίδε Βαζηιείνπ 

20. Σελ κε αξηζ.16/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δέζκεπζε - ςήθηζε ηεο πίζησζεο 

 

1.3 - ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ - ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ : πλνπηηθφο δηαγσληζκφο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ : Υακειφηεξε ηηκή 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ/ΧΡΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ : ...................................................... 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ : Γεκαξρείν Εαγνξάο, Εαγνξά 

CPV 09211000-1 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ : Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί απφ ίδηα έζνδα θαη ζα βαξχλεη 

ηνπο Κ.Α. 10-6641.02, 20-6641.02, 25-6641.02 θαη 30-6641.02 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2018, 2019 θαη 2020 (πνιπεηήο 

δαπάλε) 

 
Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε: 

1. ζηελ δηεχζπλζε http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr  
2. ζην δηθηπαθφ ηφπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ (ε αλαδήηεζε γίλεηαη κε ηνλ ΑΓΑ) θαη 

3. ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ε αλαδήηεζε γίλεηαη κε ηνλ ΑΓΑΜ). 

 
Καη΄ εμαίξεζε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεληαη ζηo Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 10,00 

επξψ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ 

κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Σν έληππν νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζα ππνβάιιεηαη κε πξσηφηππε ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο θαη ππνγξαθή. Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα 

ηα παξαιακβάλνπλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Πιεξνθνξίεο Μπφιεο Ησάλλεο ηει. 24263 -

50104, Κνπαηζάξεο Γήκνο ηει. 24263-50105, fax: 24260-23128, e-mail:  dzag.mour@gmail.com 

 

1.4 - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γεκαξρείν Εαγνξάο ηελ εκέξα Σξίηε 7 Απγνύζηνπ 2018 θαη ώξα 11.00 π.κ. παξνπζία 

ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκψλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016. 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, Γεκαξρείν Εαγνξάο, Εαγνξά, Σ.Κ.37001, 

κέρξη ηελ Σξίηε 7 Απγνύζηνπ 2018 θαη ώξα 10.30 π.κ. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη κεηά ηηο παξαπάλσ πξνζεζκίεο, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο . 
 

 

1.5 - ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 
Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αθνξά ηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 
Μνπξεζίνπ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 
(ρακειφηεξε ηηκή). Ζ πξνκήζεηα ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ έρεη ππνβάιεη ηε ρακειφηεξε ηηκή. Γηαηεξείηαη ην δηθαίσκα 
παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, έσο ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ή ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξντφληνο ηεο 

http://www.cityoflorina.gr/
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ζχκβαζεο, φπνην απ ηα δχν επέιζεη πξψην. 

 

1.6 – ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ / ΓΑΠΑΝΖ 

 Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΚΖΜΓΖ). χκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.4412/2016, επηβάιιεηαη ε αλάξηεζε 

ζην ΚΖΜΓΖ κφλν ηεο δηαθήξπμεο ησλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ. 

 Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Ν. 3861/2010, ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ). 

 Ζ Γηαθήξπμε θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο (Παξαξηήκαηα) ζα θαηαρσξεζνχλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL): www.dimos-zagoras-mouresiou.gr  

 ε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα (Σαρπδξφκνο). 

 Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ κεηνδφηε ή ηνπο κεηνδφηεο κε ηζφπνζε θαηαλνκή ηεο 

δαπάλεο. 

  

 

1.7 - ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
1. ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθν-αζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 

Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 

ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

2. δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην 

ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

3. ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 

σο ηέηνηεο. 

 

 

1.8 - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε είλαη ιηπαληηθά γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ. Σα είδε 

θαη νη πνζφηεηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 
 
 

2 - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

2.1 - ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο 

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 

2.2 - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: 

 Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

 Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ 

 Κνηλνπξαμίεο 

ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί φζνη εκπίπηνπλ ζηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

2.3 - ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΓΛΧΑ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.cityoflorina.gr/
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ην θάθειν 

θάζε πξνζθνξάο ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 
Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά ηνπ …………………………………………………………………..…….. (ζηνηρεία 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ηδίσο επσλπκία, νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail). γηα 

ηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ» 

κε αλαζέηνπζα αξρή ηνλ Γήκν Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ .................................. 

 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα θάησζη: 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

 Οη πξνζθνξέο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. 

 Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

 Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ 

κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε 

ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο 

ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο 

ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ 

Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(α) έλαλ (ππό)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη: 

 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ).  

 ην θχιιν ζπκκφξθσζεο (επέρεη ζέζε Τ/Γ ηνπ Ν.1599/1986/Α‟75) ζπκπιεξσκέλν (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ) 

 ε ηερληθή πξνζθνξά (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ). 

 
(β) έλαλ (ππν)θάθειν - ζθξαγηζκέλν/θιεηζηό - κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη: 

 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ) 

 Τ/Γ ηνπ Ν.1599/1986/Α‟75 κε αλαθνξά ηνπ/ηεο κεγέζνπο/ρσξεηηθφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπαζηψλ ησλ ιηπαληηθψλ 

 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά ππνρξεσηηθά κε πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ 

επηζπκνχλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). 

 
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: 

 δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 2.12 

2.4 - ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ / ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
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 πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ζπκπιεξσκέλν, ην πξνβιεπφκελν 

απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16 -11-2016), 

ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ λ.1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 

15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ, θαη ζε ζπλέρεηα απηήο κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 

23/2018 (ΑΓΑ: Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ). 

 

Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ (http://www.dimos-

zagoras-mouresiou.gr) (αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή Δμππεξεηεζείηε/Έγγξαθα θαη αξρεία – Γεκνπξαζίεο/δηαθεξχμεηο - "Σίηινο 

δηαγσληζκνχ"). 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ Γήκν Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ ζηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) θαη ζηα ζπλεκκέλα θχιια ζπκκφξθσζεο Α θαη Β 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ), πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πσο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 

Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν θχιιν ζπκκφξθσζεο, αλάινγα κε ηελ νκάδα πνπ ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά, 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ) ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο καο (επί πνηλή απνθιεηζκνχ). Δπίζεο ε ηερληθή 

πξνζθνξά κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ brochure, θπιιάδηα ή εγρεηξίδηα φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ε κάξθα ηνπο θαη ν ηχπνο/κνληέιν ηνπο θ.ά. 

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ζχκθσλα κε ην Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο (Παξάξηεκα Γ). 

 

ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε  λνκνζεζία, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, γηα ηελ πξνκήζεηα ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. Οη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηεχρνπο. 

 
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: 

 δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, 

 δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

 ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

2.5 - ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνλ πξνζθέξνληα, γηα ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά 

ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

 

 

2.6 - ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΧΝ 

 

ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη, ην αξγφηεξν 6 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 

θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο 

http://www.cityoflorina.gr/
http://www.cityoflorina.gr/
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πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί  ην 

αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.  

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.  

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ 

πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

 
ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ο Γήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα 

ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

2.7 - ΔΝΣΑΔΗ 

 
1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο - Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 

δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

2. Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο - Ζ πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

3. Τπνβάιιεηαη - Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 (Ν4412/16) εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 

ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε 

αλάζεηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

4. Παξάβνιν - Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ 

απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ 

ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

5. Γλσκνδνηηθό όξγαλν - Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ (άξζξν 221 παξ.11α ηνπ Ν.4412/2016). ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ζπγθξνηείηαη 3κειέο ή 5κειέο ρσξηζηφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή 

αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην 

γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή 

δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο)(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. Οδεγία 19 2ε έθδνζε). 

6. Απνθαηλόκελν όξγαλν - Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010) 
 

 

2.8 - ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηεχρνπο. H θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη, εθφζνλ ε πξνζθνξά θαιχπηεη ηα 
απαηηνχκελα ηεο δηαθήξπμεο. 

 
 

2.9 - ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο πξνκεζεπηήο θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηνλ Γήκν Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα θιεζεί 

πξνζθνκίδνληαο ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο (γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ 20.000 ρσξίο ΦΠΑ).  

Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε 

θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

Ο ρξφλνο πεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε 18 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ δαπάλε ζεσξείηαη πνιπεηήο. 
 

Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ/ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα (άξζξν 105 ηνπ λ. 4412/2016). 

 
 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%C3%8E%C2%AC%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B8%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF-221-%C3%8F%C5%92%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B1-%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B1%C3%8F%E2%80%9A-%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C5%BD/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%C3%8E%C2%B5-%C3%8E%C2%B1-%C3%8E%C2%B1-%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B7-%C3%8F%C6%92%C3%8F%E2%80%A6-58829-01-2018-%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%B1-19-2%C3%8E%C2%B7-%C3%8E%C2%AD%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B8%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF-72-%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AE-%C3%8E%C2%B5%C3%8F%E2%82%AC%C3%8E%C2%B9%C3%8F%E2%80%9E%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF%C3%8F%E2%82%AC%C3%8E%C2%AE-%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C5%92%C3%8F%E2%80%9E/
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2.10 - ΥΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΗΓΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ζ παξάδνζε ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ ζα γίλεη εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ακέζσο κεηά απφ ηελ αλάξηεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδφζεηο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο σο πξνο ην ρξφλν παξάδνζεο, ηζρχνπλ νη πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο. 

 

 

2.11 - ΔΓΓΤΖΔΗ 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% 
ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ήηνη 428,45 €. 
 
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
Απαηηείηαη θαηάζεζε «Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο» πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, εάλ - ην χςνο ηεο ζχκβαζεο - είλαη αλψηεξν απφ ην πνζφ ησλ είθνζη 

ρηιηάδσλ (20.000) επξψ. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη ίζνο κε ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν, πξνζαπμεκέλν θαηά 2 κήλεο. 

 
Δθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 

Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 

ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε 

απηή πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

1. ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

2. ηνλ εθδφηε, 

3. ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Γήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ) πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

4. ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

5. ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

6. ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

7. ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ 

πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

8. ηνπο φξνπο φηη: 

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 

δηδήζεσο, θαη 

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

9. ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

10. ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

11. ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ  

εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

 

2.12 - ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
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1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 

2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ηειεζίδηθε 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

o ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE 

ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

o ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ 

ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

o ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο 

 
2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 

ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 Γελ  απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη  ηηο  ππνρξεψζεηο  ηνπ  είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

 
3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

 εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 

 εάλ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 

έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
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ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, 

 ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ, 

 εάλ κία θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα 

ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνύ από ηελ πξόηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

 εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 

πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

 εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο , 

 εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

 εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα 

ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

 
4. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε 

πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

 
Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ 

απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα 

κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη 

απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν,  απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 

νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

 

 

3 – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ / ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 

3.1 – ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1.4. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ 

πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο (εάλ παξεπξίζθνληαη), νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ (1
ν
 ΣΑΓΗΟ) θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (2

ν
 ΣΑΓΗΟ) κπνξνχλ λα γίλνπλ 

ζε κηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή 

δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο. 
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1
ν
 ΣΑΓΗΟ - Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο 

 
Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ νινθιεξψλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1.4 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί 

θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα 

δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.3 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ 

θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) 

θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε 

ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν (ππφ) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην. Οη 

(ππφ)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην 

παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν 

θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 

 Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα Σππνπνηεκέλα Έληππα 

Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ). 

 ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ 

ηεο ζχκβαζεο. Διέγρεη ην ζπκπιεξσκέλν/α θχιιν/α ζπκκφξθσζεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ). 

 Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ΣΔΤΓ, ησλ θχιισλ ζπκκφξθσζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ δηεπθξηλήζεσλ (εάλ ππάξρνπλ) ε 

Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη έλα πξαθηηθφ γηα φια ηα πξναλαθεξζέληα, 

ζην νπνίν εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο γηα ην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ 

ήηνη ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ 1
νπ

 ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη 

κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 

 

2
ν
 ΣΑΓΗΟ – Έιεγρνο θαθέισλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 
 Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο, κεηά απφ πξφζθιεζε πνπ απνζηέιιεη ζηνπο 

ππνςήθηνπο αλαδφρνπο πνπ δελ απνξξίθζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε (ππφ)θαθέισλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη έλα πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, 

ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή, θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

 Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.  

 Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν 

εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο γηα ην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ ήηνη ηελ 

πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ 2
νπ

 ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία  θνηλoπνηείηαη 

κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 

Ν.4412/2016. 
 

3
ν
 ΣΑΓΗΟ - Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο 

 
 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο πξναλαθεξζείζαο απφθαζεο, ε επηηξνπή απνζηέιιεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ/νπο 

πξνζθέξνληα/εο, ζηνλ/νπο νπνίν/νπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ/νί αλάδνρν/νη»), θαη ηνλ/νπο θαιεί λα 

ππνβάιεη/νπλ εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα 

ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 
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74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά  ζηνηρεία γηα ηε 

κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.12 ηεο δηαθήξπμεο. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα 

ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. 

 
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή, ή 

ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξν 2.12 ηεο 

παξνχζαο, 

ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. . 
 

 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ, καδί κε νιφθιεξν ην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ  ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Σαπηφρξνλα ν Γήκνο θξνληίδεη λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο πεξί έθπησηνπ αλαδφρνπ, φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία. 

 

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ 

νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.7 ηεο παξνχζαο. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, 

θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 

88 θαη 89 λ. 4412/2016. 

 

 

3.2 - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Πέξαλ ησλ θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.12 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, 

πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά 

κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ). 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, 

ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο 

εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία  
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 
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Aπόζπαζκα ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ 

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη φηη δελ ηειεί εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2.12 ηεο παξνχζαο. Διιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο 

αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά. 

Πηζηνπνηεηηθό κε ππαγσγήο ζηα αλαθεξόκελα ηεο εδαθίνπ 2, παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2.12 (κε ηέιεζεο ππφ πηψρεπζε ή 
έρεη 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο...) 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη εδαθίνπ 2 ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 2.12, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

Απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαζψο απνθιείεηαη (παξ. 2, άξζξν 2.12) απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 

α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα 

κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 

β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

Τπεύζπλεο δειώζεηο 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2.12, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ 

παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

Δπίζεο πξνζθνκίδνληαη ηπρφλ ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεκκέλε ηερληθή κειέηε. 

Απνδεηθηηθό εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό επηκειεηήξην (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή 

βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε 
απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

 
 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα 

πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 

 

 

3.3 - ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θα η ππφ 

ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 

ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη  

κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 

εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 

 

3.4 - ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Ο Γήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηεη, ζε θάζε 
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πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην: 

 άξζξν 1.4 (Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ), 

 άξζξν 2.4 (Πεξηερφκελν θαθέινπ πξνζθνξάο/ηερληθή πξνζθνξά), 

 άξζξν 2.5 (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 

 άξζξν 3.1. (Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.6 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ 

είλαη απνδεθηή απφ ην Γήκν Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.6 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

δ) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο  

ε) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο 
 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 

 

3.6 – ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

 

3.7 – ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

1. ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα 

απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

2. ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2.12 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, 

3. ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο 

πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην 

δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

 

 

4 – ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ 
 

4.1 – ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

 

 

4.2 – ΚΖΡΤΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ Χ ΔΚΠΣΧΣΟΤ / ΚΤΡΧΔΗ 

 

3.5 - ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
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Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ 

θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο εληνιέο ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 

Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε 

ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

 

 

4.3 – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα δηάζηεκα 18 (δεθανθηψ) κελψλ. Ζ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ/ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα (άξζξν 105 ηνπ λ. 4412/2016). 
 

 

4.4 – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΟΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ 

Ζ παξαιαβή ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΝΣΑΗ: 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β : Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : Φχιιν ζπκκφξθσζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ : Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

 
 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

Μέιε ηεο αξ. 10/29.01.2018 (ΑΓΑ: ΧΛΧΑΧΡΚ-ΚΣ) Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκψλ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ  

Σαθηηθά κέιε: 

1 Κξηλάθεο Γεψξγηνο, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ, (Πξφεδξνο)  

2 Γηνβάλε Αηθαηεξίλε, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

3 Μνχηνο Κσλζηαληίλνο, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  

Με αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνπο: 

1 Καξαγηάλλε Ησάλλα, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  

2 ηεξγίνπ Γεψξγηνο, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
3 Ηαηξνχ ηακαηία, ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ  
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ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ: ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
--------- 
Σαρ. Γ/λζε: Εαγνξά, Μαγλεζίαο 
Γξαθείν Κίλεζεο                                             
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Μπόιεο Ησάλλεο  
Tει.  24263-50104 
FAX 24260 - 23128 
ΣΚ 37001    
Email: mpolisg.dim.z.m@gmail.com                                                
 ------- 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ. Οη πξνκεζεπφκελεο πνζφηεηεο αλακέλεηαη λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο επφκελνπο 18 

(δεθανθηψ) κήλεο. 

 
Σα ππφ πξνκήζεηα ιηπαληηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ: 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3054/2002 πεξί «Οξγάλσζεο ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην αξ. 13 ηνπ Ν.3851/2010 «Δπηηάρπλζε ηεο Αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» (ΦΔΚ Α 85). 

 
 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ 

 
1.  Ζ πξνκήζεηα ησλ ιηπαληηθώλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο είδε: 

 

 Έιαηα θηλεηήξσλ 

 Ληπαληηθά θηβσηίσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ 

 Ληπαληηθά πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ ρξήζεσλ 

 Τγξά θξέλσλ 

 Γξάζα θαη ιηπαληηθά 

 Τγξά ςπγείνπ απηνθηλήησλ 

 Πξφζζεηα γηα νξπθηέιαηα 

 
Όζνλ αθνξά ηα ιηπαληηθά, απηά ζα πιεξνχλ ηηο αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε : 

α. Σηο πξνδηαγξαθέο ιηπαληηθψλ ησλ Σερληθψλ Δγρεηξηδίσλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.  

β. Σηο θαζνξηδφκελεο απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο κε ηηο, 176/1994 (Φ.Δ.Κ. 421/Β/6/6/1994), 12/1995 (Φ.Δ.Κ. 

471/Β/29/5/1995) θαη 2461/2002 (Φ.Δ.Κ. 1214/Β/19/9/2002) 374/2000 (Φ.Δ.Κ. 122/Β/7/2/2001) απνθάζεηο γηα ηα νξπθηέιαηα 

θαη ηηο βαιβνιίλεο. 

γ. Σν λέν θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ρεκηθψλ νπζηψλ(REACH - Registration, Evaluation and 

Authorisation of Chemicals) 

 
Αλαιπηηθφηεξα: 

 
 Σα ιηπαληηθά πξέπεη λα είλαη πξσηνγελή κε αλαθπθισκέλα (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) πηζηνπνηεκέλα θαηά API, θαηά ACEA 

θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ θξάηνπο. 
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 Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη σο πξνο ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία (ζρεηηθέο Τ.Α. θαη Κ.Τ.Α.). 

 Θα είλαη πξσηνγελή, νκνηνγελή κίγκαηα θαζαξά θαη δηαπγή θαη δε ζα πεξηέρνπλ λεξφ ή άιιεο μέλεο χιεο. 

 Θα πξνέξρνληαη απφ θιάζκαηα πεηξειαίνπ ή απφ ζπλζεηηθέο ελψζεηο ή απφ ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ πξντφλησλ θαη ζα 

αλακεηγλχνληαη κε ηα απαξαίηεηα πξφζζεηα ψζηε λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

Σα ιηπαληηθά ζα πξέπεη, λα έρνπλ έγθξηζε γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ δηαθίλεζή ηνπο ζηελ Διιάδα.  

 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη παξαγσγήο 2017 – 2018 θαη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξακέλνπλ αλαιινίσηα 

ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) ρξφληα απνζήθεπζεο ζηηο απνζήθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ακαμνζηαζίνπ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο. 

Απηό ζα δειώλεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. 

 Σέινο ζα δηαζέηνπλ ζήκαλζε «CE» εθηφο αλ ην πξντφλ εμαηξείηαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ ηηο αληίζηνηρεο Οδεγίεο ηεο 

Δ.Δ. 

 εκεηψλεηαη φηη αλαγελλεκέλα βαζηθά πξντφληα δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιηπαληηθψλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο. 

 

 

 
ΓΗΑ ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ 

 

 

 
ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ 
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ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ: ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
--------- 
Σαρ. Γ/λζε: Εαγνξά, Μαγλεζίαο 
Γξαθείν Κίλεζεο                                             
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Μπόιεο Ησάλλεο  
Tει.  24263-50104 
FAX 24260 - 23128 
ΣΚ 37001    
Email: mpolisg.dim.z.m@gmail.com                                                
 ------- 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ. Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί χζηεξα απφ ην ππ' αξ. πξση. 7716/29.06.2018 ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ θ. Ρεπαλίδε Βαζηιείνπ 

 

Αλαιπηηθά ε δαπάλε : 

 
 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΠΟΟ
ΣΖΣΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
(ΥΩΡΗ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 24% 
ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

1 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 20-50 
(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

16 ΣΔΜ. 137,00 32,88 2.718,08 

2 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 20-50 
(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

8 ΣΔΜ. 127,00 30,48 1.259,84 

3 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ISO 

68 (ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
21 ΣΔΜ. 77,00 18,48 2.005,08 

4 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ATF 

ΦΟΡΣΖΓΧΝ (ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
21 ΣΔΜ. 137,00 32,88 3.567,48 

5 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 15-40 
(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

12 ΣΔΜ. 139,40 33,46 2.074,32 

6 ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ (ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 20 ΣΔΜ. 116,00 27,84 2.876,80 
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7 
ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΑΡΑΗΧΜΔΝΟ Δ 
ΤΓΡΟ (PARAFLU  ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

30 ΣΔΜ. 109,00 26,16 4.054,80 

8 ΓΡΑΟ ΜΔ ΓΡΑΦΗΣΖ (16 kg) 3 ΣΔΜ. 118,40 28,42 440,46 

9 
ΒΑΛΒΟΛΗΝΔ 80W90 

( ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
30 ΣΔΜ. 156,00 37,44 5.803,20 

10 
ΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΞΖ ΜΔ ΒΔΝΕΗΝΖ 

2T (ΓΟΥΔΗΟ 1 L) 
11 ΣΔΜ. 9,35 2,24 127,49 

11 
ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΧΝ DOT-4 

 Δ ΓΟΥΔΗΑ ΣΧΝ 250 ml 
30 ΛΗΣΡΟ 7,42 1,78 276,00 

12 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 10-40 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 
(ΓΟΥΔΗΟ 4 L) 

8 ΣΔΜ. 34,60 8,30 343,20 

13 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 15W40 ΓΗΑ 
ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ-ΦΡΔΝΑ 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
4 ΣΔΜ. 105,00 25,20 520,80 

14 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 20W40 ΓΗΑ 
ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ-ΦΡΔΝΑ 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
4 ΣΔΜ. 100,00 24,00 496,00 

 
 
 

Ζ πξνκήζεηα, ζπλνιηθήο δαπάλεο αλέξρεηαη ζηα 26.563,59 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ζα δηελεξγεζεί 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/8.8.2016) θαη ζα θαιπθζεί απφ ίδηα έζνδα κε επηβάξπλζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2018, 2019 θαη 2020 (πνιπεηήο δαπάλε). Οη Κ.Α πνπ ζα επηβαξπλζνχλ είλαη νη εμήο: 10-6641.02, 20-

6641.02, 25-6641.02 θαη 30-6641.02. 

 
 
 

 
ΓΗΑ ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ 

 

 
ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ 
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--------- 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
(επέρεη ζέζε Τ/Γ ηνπ Ν.1599/1986/Α‟75) 

 
 
 
 
 

Λνηπέο δηεπθξηλήζεηο 

 

Όιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη απαξάβαηνη φξνη θαη φπνπ αλαθέξεηαη ε ιέμε «ηνπιάρηζηνλ» ηφηε ηα 
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζεσξνχληαη ηα ειάρηζηα απνδεθηά. 

Όηαλ αλαθέξεηαη ε ιέμε «ΝΑΗ» ηφηε ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα. 

Όπνπ αλαθέξεηαη ην ζχκβνιν "≥" Γειψλεη φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο πξνδηαγξαθήο πξέπεη λα είλαη 
κεγαιχηεξε ή ίζε απφ ηελ αλαγξαθφκελε 

Όπνπ αλαθέξεηαη ην ζχκβνιν "≤" Γειψλεη φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο πξνδηαγξαθήο πξέπεη λα είλαη 
κηθξφηεξε ή ίζε απφ ηελ αλαγξαθφκελε 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ  
 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 
Πεξηγξαθή απαίηεζεο / επηζπκεηήο πξνδηαγξαθήο Διάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά 

/ Δπηζπκεηή απάληεζε 
Απάληεζε Παξαπνκπή 

1. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά πιεξνχλ ηηο 

θαζνξηδφκελεο απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο κε ηηο, 176/1994 (Φ.Δ.Κ. 

421/Β/6/6/1994), 12/1995 (Φ.Δ.Κ. 

471/Β/29/5/1995) θαη 2461/2002 (Φ.Δ.Κ. 

1214/Β/19/9/2002) 374/2000 (Φ.Δ.Κ. 

122/Β/7/2/2001) απνθάζεηο γηα ηα 

νξπθηέιαηα θαη ηηο βαιβνιίλεο 

ΝΑΗ   

2. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά πιεξνχλ ην λέν 

θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ρεκηθψλ 

νπζηψλ(REACH - Registration, 
EvaluationandAuthorisationofChemicals 

ΝΑΗ   

3. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά πιεξνχλ ηνλ 

νδεγφ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

ΝΑΗ   
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4. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά είλαη 

πξσηνγελή κε αλαθπθισκέλα (επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ) 

ΝΑΗ   

5. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά είλαη 

πηζηνπνηεκέλα θαηά API, θαηά ACEA θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πξνδηαγξαθψλ 

πνπ νξίδνληαη απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 
θξάηνπο 

ΝΑΗ   

6. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά είλαη 

πξσηνγελή, νκνηνγελή κίγκαηα θαζαξά θαη 

δηαπγή θαη δε ζα πεξηέρνπλ λεξφ ή άιιεο 
μέλεο χιεο 

ΝΑΗ   

7. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά πξνέξρνληαη 

απφ θιάζκαηα πεηξειαίνπ ή απφ 

ζπλζεηηθέο ελψζεηο ή απφ ζπλδπαζκφ ησλ 

δχν απηψλ πξντφλησλ θαη αλακεηγλχνληαη κε 

ηα απαξαίηεηα πξφζζεηα ψζηε λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξνδηαγξαθψλ 

ΝΑΗ   

8. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά έρνπλ έγθξηζε γηα 

ηελ παξαγσγή ή ηελ δηαθίλεζή ηνπο 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δ.Δ.) απφ αλάινγν θνξέα (λα 

αλαθεξζεί ν θνξέαο) 

ΝΑΗ   

9. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά έρνπλ έγθξηζε γηα 

ηελ παξαγσγή ή ηελ δηαθίλεζή ηνπο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) απφ αλάινγν 

θνξέα (λα αλαθεξζεί ν θνξέαο). 

ΝΑΗ   

10. Σν έηνο παξαγσγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ιηπαληηθψλ. 

≥ 2017   

11. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά έρνπλ 

δηάξθεηα αλαιινίσηεο παξακνλήο ζε 

απνζήθε. 

≥ 2 ρξφληα   

12. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά δηαζέηνπλ 

ζήκαλζε «CE» 

ΝΑΗ   

13. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά εμαηξνχληαη ηεο 

ππνρξέσζεο λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε 

«CE» θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. 

(λα αλαθεξζνχλ νλνκαζηηθά κέζσ ηεο 

παξαπνκπήο) 

ΝΑΗ, ΟΥΗ   

14. Υξεζηκνπνηήζεθαλ αλαγελλεκέλα βαζηθά 

πξντφληα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ 

ΟΥΗ   

 
 

Εαγνξά ......./......../2018 

 

 
....................................................... 

 
(Τπνγξαθή, ζθξαγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
Δηαηξία / θπζηθφ πξφζσπν:   

Α.Φ.Μ.: 
  

Έδξα: 
 

Σ.Κ.: 

Γ/λζε: 
  

Σειέθσλν:  Fax: 

 
 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔ
ΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

(ρσξίο Φ.Π.Α.) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔ

ΝΖ ΣΗΜΖ 

(ρσξίο Φ.Π.Α.) 

1 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 20-50 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
16 ΣΔΜ. 

  

2 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 20-50 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
8 ΣΔΜ. 

  

3 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ISO 68 (ΓΟΥΔΗΟ 

20 L) 
21 ΣΔΜ. 

  

4 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ATF ΦΟΡΣΖΓΧΝ 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
21 ΣΔΜ. 

  

5 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 15-40 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
12 ΣΔΜ. 
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6 ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ (ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 20 ΣΔΜ. 

  

7 
ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΑΡΑΗΧΜΔΝΟ Δ ΤΓΡΟ 

(PARAFLU  ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
30 ΣΔΜ. 

  

8 ΓΡΑΟ ΜΔ ΓΡΑΦΗΣΖ (16 kg) 3 ΣΔΜ. 

  

9 
ΒΑΛΒΟΛΗΝΔ 80W90 

( ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
30 ΣΔΜ. 

  

10 
ΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΞΖ ΜΔ ΒΔΝΕΗΝΖ 2T 

(ΓΟΥΔΗΟ 1 L) 
11 ΣΔΜ. 

  

11 
ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΧΝ DOT-4 

 Δ ΓΟΥΔΗΑ ΣΧΝ 250 ml 
30 ΛΗΣΡΟ 

  

12 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 10-40 ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 

(ΓΟΥΔΗΟ 4 L) 
8 ΣΔΜ. 

  

13 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 15W40 ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ-ΦΡΔΝΑ 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
4 ΣΔΜ. 

  

14 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 20W40 ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ-ΦΡΔΝΑ 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
4 ΣΔΜ. 

  

 

ΤΝΟΛΟ (ρσξίο ΦΠΑ):  

ΦΠΑ 24% :  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (κε ΦΠΑ) :  

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................................. 

(πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή νινγξάθσο) 
 
 
 

Εαγνξά,  ........../........../2018 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 
.............................................................. 

(Τπνγξαθή, ζθξαγίδα) 
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Παροχή πληροφοριώμ δημοσίευσης σε εθμικό επίπεδο, με τις οποίες είμαι δυματή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύμαψης δημόσιας σύμβασης: 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ E 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 
 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ζπληάζζνπλ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε κε βάζε ηελ ηππνπνηεκέλε ππεχζπλε δήισζε 

Σ.Δ.Τ.Γ. πνπ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ www.eaadhsy.gr θαη 

www.hsppa.gr. 

 
 
 

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 
 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 
 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
 θαη ηε 

δηαδηθαζία 

 αλάζεζεο 
 

 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 

θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΕΑΓΟΡΑ / ΕΑΓΟΡΑ / Σ.Κ. 37001 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΜΠΟΛΖ ΗΧΑΝΝΖ 

- Σειέθσλν: 24263-50104 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: mpolisg.dim.z.m@gmail.com   

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.dimos-zagoras-mouresiou.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

[Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ηνπο επφκελνπο 18 κήλεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ], CPV 09211000-1 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [18REQ003350119] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : NAI 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 
 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
mailto:dimosflorinas@gmail.com
http://www.cityoflorina.gr/
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 Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [ ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη 

[ ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ [……] 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):  

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε
iii
; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[ ] Ναη [ ] Όρη [ ] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη:   

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο   

ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη,   

ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζε θάζε   

πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο   

V.   

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ   

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή α) [……]  

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:   

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε   

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν
iv
: 

εγγξάθσλ):[……][……][……][…
…] 

γ) [……] 

 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα   

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;   

Δάλ όρη: 

 Δπηπξνζζέησο,  ζπκπιεξώζηε  ηηο 
πιεξνθνξίεο 

 πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV ΜΟΝΟ εθόζνλ 
απηό 

 
δ) [ ] Ναη [ ] Όρη 

 

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα 
έγγξαθα 

  

ηεο ζύκβαζεο:   

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα   

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ   

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη   

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ   

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ε) [ ] Ναη [ ] Όρη  
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ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο
v
; 

[ ] Ναη [ ] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη:  

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα α) [……] 

ζηελ   έλσζε ή  θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο,  

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):  

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  

πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία β) [……] 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:  

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο  

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[ ] 
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Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 
 

 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ 

…): 

[……] 
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(Η παρούσα εμότητα συμπληρώμεται μόμομ εφόσομ οι σχετικές πληροφορίες απαιτούμται ρητώς από 

τημ αμαθέτουσα αρχή ή τομ αμαθέτομτα φορέα) 

Εάμ η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ ζηςξύμ οηςώπ ασςέπ ςιπ πληοξτξοίεπ (κας' 

 εταομξγή ςξσ άοθοξσ 131 παο. 5 ή ετόρξμ ξ ποξρτέοχμ / σπξφήτιξπ ξικξμξμικόπ τξοέαπ 

 ποξςίθεςαι μα αμαθέρει ρε ςοίςξσπ σπό μξοτή σπεογξλαβίαπ ςμήμα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ 

 σπεοβαίμει ςξ πξρξρςό ςξσ 30% ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρύμβαρηπ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 131 

 παο. 6 και 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοξύρα εμόςηςα, 

 παοακαλείρθε μα παοάρυεςε ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξύμςαι ρύμτχμα με ςιπ εμόςηςεπ Α και 

 Β ςξσ παοόμςξπ μέοξσπ και ρύμτχμα με ςξ μέοξπ ΙΙΙ για κάθε σπεογξλάβξ (ή καςηγξοία 

 σπεογξλάβχμ). 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο 
 

 

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[ ]Ναη [ ]Όρη 

 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ: 

[…] 
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το άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάμωση

vii
· 

 
2. δωροδοκία

viii,ix
· 

 
3. απάτη

x
· 

 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συμδεόμεμα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

xi·
 

 
5. μομιμοποίηση εσόδωμ από παράμομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

xii
· 

 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας αμθρώπωμxiii. 

 Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

vi
 

 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ
xiv

 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί 

λα ηζρχεη; 

[ ] Ναη [ ] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xv

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvi

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά 

θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, β) 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[ ], 

ζεκείν-(-α): [ ], 

ιφγνο(-νη):[ ] 

 
β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii
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ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
xviii

; 

[ ] Ναη [ ] Όρη 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
xix

: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
xx

, ζηελ 

Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο 

; 

[ ] Ναη [ ] Όρη 

 ΦΟΡΟΗ ΔΗΦΟΡΔ 

  ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

  ΑΦΑΛΗΖ 

Δάλ φρη αλαθέξεηε: 
  

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [ ] Ναη [ ] Όρη 

-[ ] Ναη [ ] Όρη 

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 

δ) [ ] Ναη [ ] Όρη 

 
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο [……] 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [ ] Ναη [ ] Όρη 

-[ ] Ναη [ ] Όρη 

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 

δ) [ ] Ναη [ ] Όρη 

 
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο [……] 

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 

απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 

νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;
xxi

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxii

 

 [……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ
xxiii

; 

[ ] Ναη [ ] Όρη 

 

 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε [ ] Ναη [ ] Όρη 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
xxiv

 :  

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή  

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή  

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ  

ην δηθαζηήξην, ή  

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ  

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε  

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία  

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ  

Δάλ λαη:  

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:  

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο  

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα -[.......................] 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο -[.......................] 

εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ  

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο  

ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxv

  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,  

αλαθέξεηε:  

 (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

 επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvi

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[ ] Ναη [ ] Όρη 

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

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
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 απηνθάζαξζεο; [ ] 

Ναη [ ] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[ ] Ναη [ ] Όρη 
 
 

[…...........] 

 Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ 
xxvii

 , ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[ ] Ναη [ ] Όρη 
 
 
 
 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη 

κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[ ] Ναη [ ] Όρη 
 
 
 
 
 

 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα 
xxix

 θαηά ηελ 

[ ] Ναη [ ] Όρη 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην  

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο  

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο  

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα  

ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο  

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο  

θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:  

 [….................] 

 Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

 απηνθάζαξζεο; 

 [ ] Ναη [ ] Όρη 

 Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

 ιήθζεθαλ: 

 [……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: α) 

δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

[ ] Ναη [ ] Όρη 
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β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 

αλάζεζε; 
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Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα ρσμπληοώρει ασςό ςξ πεδίξ μόμο ρςημ πεοίπςχρη πξσ η 

αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυει δηλώρει ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή 

ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, όςι ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ μπξοεί μα 

ρσμπληοώρει μόμξ ςημ Εμόςηςα a ςξσ Μέοξσπ ΙV υχοίπ μα σπξυοεξύςαι μα ρσμπληοώρει 

ξπξιαδήπξςε άλλη εμόςηςα ςξσ Μέοξσπ ΙV: 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ 

έυξσμ ποξρδιξοιρςεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή 

ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη. 

 Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα θνξέαο δειψλεη φηη: 

 

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 
 

 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [ ] Ναη [ ] Όρη 

 
 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 
 

 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο 

κέινο 

εγθαηάζηαζήο
xxx

; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Μέξνο V: Σειηθέο δειώζεηο 
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 

κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xxxi

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλxxxii. 

 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................ 

[πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, 

ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο 

έρσ ππνβάιιεη 

ζη.......................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................ [λα πξνζδηνξηζηεί ην 

αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήιώζεο γηα ηνπο 

ζθνπνύο  η......................................................................................................................................................... ..... 

 

............................................................................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................................................................... 

 
....................................................... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 

παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 
 
 
 

 
............................................................................................................................................................. 

 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

 
 
 

i 
ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii 
Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii 
Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, 

ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο. 

 

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη 

ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
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Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 

νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 

10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη 

νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

iv 
Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

v 
Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vi 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

vii 
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

viii 
χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

ix 
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, 

ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο 

Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), 

«Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ 

απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε 

θείκελε λνκνζεζία). 

x 
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ  

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) 

"Κύξσζε ηεο ύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

xi 
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-

πιαίζην. 

xii 
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xiii 
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 

ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.". 
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xiv 
Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ) 

xv 
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvi 

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xvii 

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην) 

xix 
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιήθζεθαλ. 

xx 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην). 

xxi 
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

 ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο 

θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο 

φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ  απφ ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 

xxii 
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxiii 
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxiv 
. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxv 
Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxvi 
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα 

ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxvii 
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxviii 
Πξβι άξζξν 48. 

xxix 
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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xxx 
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα 

θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 

απηό. 

xxxi 
Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxxii 
Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα 

ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                        

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

 

 

Αξ. Πξωη.: 8296 

Εαγνξά, 10.07.20018 

 

 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΖ 

 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΑΓΟΡΑ 

10.07.2018 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Ληπαληηθψλ γηα 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν ησλ 

επνκέλσλ 18 κελψλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ  

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 26.563,59 €, 

ήηνη πνζνχ 21.422,25 €, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

24%. (πνζφ ΦΠΑ 5.141,34 €) 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                          

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

 

Αξ. Πξωη.: 8296 

Εαγνξά, 10.07.2018 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Ζ πξνκήζεηα ησλ ιηπαληηθψλ ζα γίλεη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΠΟΟ
ΣΖΣΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
(ΥΩΡΗ ΦΠΑ) 

(€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΣΗΜΖ 

(€) 

1 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 20-50 
(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

16 ΣΔΜ. 137,00 32,88 2.718,08 

2 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 20-50 
(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

8 ΣΔΜ. 127,00 30,48 1.259,84 

3 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ISO 

68 (ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
21 ΣΔΜ. 77,00 18,48 2.005,08 

4 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ATF 

ΦΟΡΣΖΓΧΝ (ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
21 ΣΔΜ. 137,00 32,88 3.567,48 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Ληπαληηθψλ γηα 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν ησλ 

επνκέλσλ 18 κελψλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ  

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 26.563,59 €, 

ήηνη πνζνχ 21.422,25 €, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

24%. (πνζφ ΦΠΑ 5.141,34 €) 

 





 

3 

 

 

5 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 15-40 
(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

12 ΣΔΜ. 139,40 33,46 2.074,32 

6 ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ (ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 20 ΣΔΜ. 116,00 27,84 2.876,80 

7 
ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΑΡΑΗΧΜΔΝΟ Δ 
ΤΓΡΟ (PARAFLU  ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

30 ΣΔΜ. 109,00 26,16 4.054,80 

8 ΓΡΑΟ ΜΔ ΓΡΑΦΗΣΖ (16 kg) 3 ΣΔΜ. 118,40 28,42 440,46 

9 
ΒΑΛΒΟΛΗΝΔ 80W90 

( ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
30 ΣΔΜ. 156,00 37,44 5.803,20 

10 
ΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΞΖ ΜΔ ΒΔΝΕΗΝΖ 

2T (ΓΟΥΔΗΟ 1 L) 
11 ΣΔΜ. 9,35 2,24 127,49 

11 
ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΧΝ DOT-4 

 Δ ΓΟΥΔΗΑ ΣΧΝ 250 ml 
30 ΛΗΣΡΟ 7,42 1,78 276,00 

12 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 10-40 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 
(ΓΟΥΔΗΟ 4 L) 

8 ΣΔΜ. 34,60 8,30 343,20 

13 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 15W40 ΓΗΑ 
ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ-ΦΡΔΝΑ 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
4 ΣΔΜ. 105,00 25,20 520,80 

14 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 20W40 ΓΗΑ 
ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ-ΦΡΔΝΑ 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
4 ΣΔΜ. 100,00 24,00 496,00 

 

ΤΝΟΛΟ (ρωξίο ΦΠΑ): 21.422,25 

ΦΠΑ 24% : 5.141,34 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (κε ΦΠΑ) : 26.563,59 

 

 

 

ύλνιν γηα ιηπαληηθά 26.563,59 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

4. Ληπαληηθά 

Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πεξηγξάθνληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο δηαηάμεηο: 

• Σεο Απφθαζεο ηνπ Α.Υ.. 526/2004 (ΦΔΚ 630Β/12.5.2005) γηα ηα ιηπαληηθά 

κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο, 

• Σεο Απφθαζεο ηνπ Α.Υ.. 12/1995 (ΦΔΚ 471Β/29.5.1995) γηα ηηο βαιβνιίλεο, 

• Σεο Απφθαζεο ηνπ Α.Υ.. 925/1981 (ΦΔΚ 48Β/9.2.1982) γηα ην αληηπεθηηθφ 

θαη 

Δπίζεο νη δηαγσληδφκελνη ζα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, Άξζξν 8 πνπ ζα αλαθέξεη φηη νη πξνδηαγξαθέο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ηεο κειέηεο θαη φηη ηα 

ιηπαληηθά έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο, πνπ δίδεηαη κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ιηπαληηθψλ ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξεί ε Γ/λζε Πεηξνρεκηθψλ ηνπ 

Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη βεβαίσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή. 

Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα είλαη πξσηνγελή θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε πξντφληα απφ αλαγελλεκέλα ιηπαληηθά. 

Γηα ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ζα θαηαηεζνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζε επίζεκν 

έγγξαθν ηεο εηαηξίαο φια ηα ηππηθά θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, π.ρ. εηδηθφ βάξνο, 

ημψδεο θιπ. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ. Γηα 

ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ζα ζηαινχλ δείγκαηα ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο κε έμνδα 

πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ Γ.Υ.Κ. 

δηαπηζησζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην 

άξζξν 33 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ ή ην Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά πεξίπησζε. 

Δπίζεο νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ηνπο, ηηο εγθξίζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ απηνθηλήησλ γηα ηα ιηπαληηθά ηνπο (γηα φπνην 

είδνο έρεη ν θαζέλαο), ζρεηηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θ.ιπ. 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα δνζνχλ ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζηηο 

αληίζηνηρεο κνλάδεο κέηξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε ηεο Τπεξεζίαο. Δπεηδή 

νη πνζφηεηεο ζηηο ζπζθεπαζίεο θάζε εηαηξίαο δηαθέξνπλ πξέπεη θαηά ηελ παξάδνζε 

ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δεηνχκελεο θάζε θνξά 

αθαηξψληαο ή πξνζζέηνληαο ηε δηαθνξά ζε έλα δνρείν. 

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ιεπηνκεξψο ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο: 
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• Λάδη Γηα Βελδίλε 20W50 

Ληπαληηθφ πνιχηππν, πςειήο ξεπζηφηεηαο, γηα φιν ην ρξφλν. Να εμαζθαιίδεη 

εθηεηακέλα δηαζηήκαηα αιιαγήο ιηπαληηθνχ θαη νηθνλνκία θαπζίκνπ. Να παξέρεη 

εμαηξεηηθή ξεπζηφηεηα ζην μεθίλεκα ηνπ θηλεηήξα, αθφκε θαη ζε πνιχ ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο. Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο:  

API SL/CF,ACEA A3/B3-A3/B4,MERCEDES-BENZ 229.1,VW 501.01-505.00  

πζθεπαζία: Γνρείν 20 ιίηξσλ. 

 

• Λάδη Γηα Βελδίλε 10W40 

Ληπαληηθφ θνξπθαίαο πνηφηεηαο, πνιχηππν ιάδη επηβαηηθψλ θηλεηήξσλ βελδίλεο, 

ζπλζεηηθήο ηερλνινγίαο, ην νπνίν λα παξάγεηαη απφ εηδηθά ζπλζεηηθά βαζηθά ιάδηα 

θαη επηιεγκέλα βειηησηηθά πξφζζεηα πςειήο απφδνζεο. Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο:  

 API SL/CF ACEA A3/B4, A3/B3 MERCEDES-BENZ 229.1/229.3 VW 500.00/ 

501.01/505.000  

πζθεπαζία: Γνρείν 4 ιίηξσλ 

 

• Λάδη ηύπνπ Diesel SAE 20W50, 15W40, 

 Ληπαληηθφ γηα πεηξειαηνθηλεηήξεο ππέξ-πςειήο απφδνζεο SHPD,  πνπ ιεηηνπξγνχλ 

θάησ απφ ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο, παξέρνληαο απφιπηε ιίπαλζε θαη 

απνηξέπνληαο ην ζρεκαηηζκφ ιάζπεο ζην θάξηεξ θαη θαηαινίπσλ ζηηο βαιβίδεο θαη 

ηα έδξαλα . 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: 

API CI-4/CH-4/CG-4CF-4/CF/SL  

ACEA E7/E5/E3//A3/B3/B4  

MERCEDES-BENZ 228.3/229.1  

VOLVO VDS-3 ,MACK:EO-N 

 CATERPILLAR:ECF-2  

πζθεπαζία: Γνρείν 20 ιίηξσλ. 

 

• Βαιβνιίλε GL5, SAE 80W90 γηα δηαθνξηθό 

Τςειήο απφδνζεο ιάδη ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε ζε δηαθνξηθά LSD. Να είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: API: GL5.MIL-L-2105D, ZF TE ML 05/C, Ford M2C-

105A 

πζθεπαζία: Γνρείν 20 ιίηξσλ. 

 





 

6 

 

 

• Τδξαπιηθό ιάδη ISO VG68  

Τςειήο πνηφηεηαο ιηπαληηθφ πδξαπιηθψλ, ξεπζηφηεηαο 68 θαηά ISO. 

Με Άξηζηεο αληηζθσξηαθέο, αληηδηαβξσηηθέο θαη αληηαθξηζηηθέο ηδηφηεηεο, 

απαιιαγκέλν απφ ςεπδάξγπξν,κε πνιχ θαιά ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αθφκε θαη 

ζε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.  

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: 

ISO 68 DIN 51524 part2 & 3 HLP,HVLP,DENISON HF-0/HF-1/HF-2,AFNOR NF-E 

48603  

πζθεπαζία: Γνρείν έσο 20 ιίηξα. 

 

• Λάδη πδξαπιηθώλ  ATF 

πλζεηηθφ ιηπαληηθφ πγξφ γηα ζπζηήκαηα απηφκαησλ θηβσηίσλ κεηάδνζεο θίλεζεο θαη  

γηα ζπζηήκαηα ηηκνληνχ. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: 

General Motors Dexron IIIG (IID), 

ZF TE ML 02F/04D/03D/09/11A/11B/14A/17C/14B/ 16L, 

Allison C-4 & TES 389, MB p236.1/p236.5/p236.6 /p236.7/p236.9, 

Ford MERCON, MAN 339 Z1/Z2/V1/V2, VOITH 55.6335/ 55.6336, 

Volvo 93740/93741, Caterpillar TO-2 & Type A Suffix A (TASA). 

πζθεπαζία: ε ζπζθεπαζία 20 ιίηξσλ. 

 

 

 Λάδη Πξόζκημεο 

Ληπαληηθφ θαηάιιειν γηα αλάκημε ζε δίρξνλνπο θηλεηήξεο ρνξηνθνπηηθψλ θαη 

δηθχθισλ νρεκάησλ ζε αλαινγία θαπζίκνπ/ιαδηνχ 100:1 θαη γηα ρξήζε ζε θηλεηήξεο 

αιπζνπξίνλσλ.   

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: 

API TC,JASO FC,ISO-L-EGD 

πζθεπαζία: Γνρείν 1 ιίηξνπ. 

 

 Αληηπεθηηθό θηλεηήξωλ παξαθινύ 

Αληηπεθηηθφ πγξφ,έηνηκν πξνο ρξήζε, καθξάο δηάξθεηαο, απαιιαγκέλν απφ ακίλεο, 

θσζθνξηθά, ληηξψδε, βνξηθά θαη ππξηηηθά άιαηα. Αληηπαγσηηθή πξνζηαζία γηα 

ζεξκνθξαζία ίζε ή ρακειφηεξε ησλ -37ν  C (-37ν C πςειφηεξε απνδεθηή 

ζεξκνθξαζία, δει. γηα παξάδεηγκα -29ν C δελ είλαη απνδεθηή ηηκή), αληηζεξκηθή θαη 

αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία καθξάο δηαξθείαο. 
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Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: 

BS 6580,SAEJ1034,ASTMD-3306/D-4985,AFNOR R 15/601(F),KSM 2142(K)  

πζθεπαζία: ε ζπζθεπαζία έσο 20 ιίηξσλ. 

 

 

 Αληηπεθηηθό θηλεηήξωλ 

Αληηπεθηηθφ κε αξαησκέλν καθξάο δηάξθεηαο,κε βάζε ηελ αηζπιελνγιπθφιε 

απαιιαγκέλν απφ ακίλεο, θσζθνξηθά, ληηξψδε.Αληηπαγσηηθή πξνζηαζία ζε 

πνζνζηφ αξαίσζεο 50% γηα ζεξκνθξαζία ίζε ή ρακειφηεξε ησλ -40ν  C (-40ν C 

πςειφηεξε απνδεθηή ζεξκνθξαζία, δει. γηα παξάδεηγκα -29ν C δελ είλαη απνδεθηή 

ηηκή),αληηζεξκηθή θαη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία καθξάο δηαξθείαο. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: 

 BS 6580,SAEJ1034,ASTMD-3306,AFNOR R 15/601 

πζθεπαζία: ε ζπζθεπαζία έσο 20 ιίηξσλ. 

 

 Ληπαληηθό 15W40 γηα δηαθνξηθό-θξέλα 

Πνιιαπιήο ρξήζεο εληζρπκέλν νξπθηέιαην θαηάιιειν γηα ηελ ιίπαλζε ηνπ θηλεηήξα, 

ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηνπ δηαθνξηθνχ θαη ησλ 

εκβαπηηδφκελσλ θξέλσλ ηνπ ηξαθηέξ.  

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: 

API CF-4/SF, GL-5, ACEA E2-96, JOHN DEER J27C, ALLISON C4, M.B 227.1, 

MASSEY FERGUSON M 1139  

πζθεπαζία: ε ζπζθεπαζία 20 ιίηξσλ. 

 

 Ληπαληηθό 20W40 γηα δηαθνξηθό-θξέλα 

 

Τςειήο πνηφηεηαο εκηζπλζεηηθφ ιηπαληηθφ γηα ηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα, δηαθνξηθφ 

,ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο θαη εκβαπηηδφκελα θξέλα ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ. 

Να είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο: 

API CG-4/SF,GL-4,ACEA E3,GL-4,JOHN DEERE J27, 

MASSEY FERGUSON M-1139/44/45  

 πζθεπαζία: ε ζπζθεπαζία 20 ιίηξσλ. 

 

 Τγξά θξέλωλ DOT-4 

Δίλαη θαηάιιειν γηα ηα ζπζηήκαηα ησλ πδξαπιηθψλ θξέλσλ φισλ ησλ νρεκάησλ. Να 

είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο:  FMVSS116,DOT 4 ,ISO 4925,SAE J1703. 
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πζθεπαζία: ε ζπζθεπαζία ησλ 250 ml. 

 

 Γξάζν κε γξαθίηε 

Τςειήο πνηφηεηαο γξαθηηνχρν γξάζν κε καχξν ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα. Δηδηθφ γηα 

ιίπαλζε ζπζηεκάησλ νρεκάησλ φπσο ηηκνληνχ, αλάξηεζεο, ζαζί. Να είλαη ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο: NLGI-2 θαη αληνρή απφ -30°C έσο +130°C. 

 ε ζπζθεπαζία ησλ 16 θηιψλ. 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη θακία 

ππνρξέσζε δελ ζα έρεη έλαληη ηνπ αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνκεζεπηνχλ 

ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε αθφκα θη αλ έρεη ιήμεη ε ζπκβαηηθή 

πξνζεζκία. 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

       

 

 

Εαγνξά,   10.07.2018 

            

 

 

          Ο ΤΝΣΑΞΑ         ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

       ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ   Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

  ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ                 ΚΑΣΑΠΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 





 

9 

 

 

 

                                                                                 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

Αξ. Πξωη.: 8296 

Εαγνξά, 10.07.2018 

 

 

 

 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΠΟΟ
ΣΖΣΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
(ΥΩΡΗ ΦΠΑ) 

(€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΣΗΜΖ 

(€) 

1 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 20-50 
(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

16 ΣΔΜ. 137,00 32,88 2.718,08 

2 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 20-50 
(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

8 ΣΔΜ. 127,00 30,48 1.259,84 

3 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ISO 

68 (ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
21 ΣΔΜ. 77,00 18,48 2.005,08 

4 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ATF 

ΦΟΡΣΖΓΧΝ (ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
21 ΣΔΜ. 137,00 32,88 3.567,48 

5 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 15-40 
(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

12 ΣΔΜ. 139,40 33,46 2.074,32 

6 ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ (ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 20 ΣΔΜ. 116,00 27,84 2.876,80 

7 
ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΑΡΑΗΧΜΔΝΟ Δ 
ΤΓΡΟ (PARAFLU  ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 

30 ΣΔΜ. 109,00 26,16 4.054,80 

8 ΓΡΑΟ ΜΔ ΓΡΑΦΗΣΖ (16 kg) 3 ΣΔΜ. 118,40 28,42 440,46 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Ληπαληηθψλ γηα 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν ησλ 

επνκέλσλ 18 κελψλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ  

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 26.563,59 €, 

ήηνη πνζνχ 21.422,25 €, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

24%. (πνζφ ΦΠΑ 5.141,34 €) 
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9 
ΒΑΛΒΟΛΗΝΔ 80W90 

( ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
30 ΣΔΜ. 156,00 37,44 5.803,20 

10 
ΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΞΖ ΜΔ ΒΔΝΕΗΝΖ 

2T (ΓΟΥΔΗΟ 1 L) 
11 ΣΔΜ. 9,35 2,24 127,49 

11 
ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΧΝ DOT-4 

 Δ ΓΟΥΔΗΑ ΣΧΝ 250 ml 
30 ΛΗΣΡΟ 7,42 1,78 276,00 

12 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 10-40 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 
(ΓΟΥΔΗΟ 4 L) 

8 ΣΔΜ. 34,60 8,30 343,20 

13 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 15W40 ΓΗΑ 
ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ-ΦΡΔΝΑ 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
4 ΣΔΜ. 105,00 25,20 520,80 

14 
ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 20W40 ΓΗΑ 
ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ-ΦΡΔΝΑ 

(ΓΟΥΔΗΟ 20 L) 
4 ΣΔΜ. 100,00 24,00 496,00 

 

ΤΝΟΛΟ (ρωξίο ΦΠΑ): 21.422,25 

ΦΠΑ 24% : 5.141,34 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (κε ΦΠΑ) : 26.563,59 

 

 

ύλνιν γηα ιηπαληηθά 26.563,59 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

 

 

                                               Εαγνξά 10.07.2018 

 

 

            ΤΝΣΑΞΑ                                               ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

 

       ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ                                         Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

  ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ                                      ΚΑΣΑΠΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

Αξ. Πξωη.: 8296 

Εαγνξά, 10.07.2018 

 

 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ  – ΣΗΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1O 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 20W-50, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε 

άξηζηε θαηάζηαζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 20 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 137,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δθαηφλ ηξηάληα επηά επξψ 

 
ΑΡΘΡΟ 2O 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 20W-50, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε 

άξηζηε θαηάζηαζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 20 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 127,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δθαηφλ είθνζη επηά επξψ 

 
ΑΡΘΡΟ 3O 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ Σ68, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 20 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 77,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δβδνκήληα επηά επξψ 
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ΑΡΘΡΟ 4O 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ATF, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 20 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 137,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δθαηφλ ηξηάληα επηά επξψ 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5O 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 15W-40, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε 

ζε άξηζηε θαηάζηαζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 20 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 139,40 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δθαηφλ ηξηάληα ελλέα επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6O 

ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε άξηζηε θαηάζηαζε φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 20 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 116,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δθαηφλ δεθαέμη επξψ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7O 

ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΑΡΑΗΧΜΔΝΟ Δ ΤΓΡΟ (PARAFLU), δειαδή πξνκήζεηα θαη 

παξάδνζε ζε άξηζηε θαηάζηαζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 20 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 109,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δθαηφλ ελλέα επξψ 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8O 

ΒΑΛΒΟΛΗΝΔ 80W-90, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε άξηζηε θαηάζηαζε 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
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Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 20 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 156,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δθαηφλ πελήληα έμη επξψ 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9O 

ΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΞΖ ΜΔ ΒΔΝΕΗΝΖ 2Σ, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ηνπ 1 ιίηξνπ:  

Αξηζκεηηθψο: 9,35 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δλλέα επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10O 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 15W-40 ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 20 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 105,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δθαηφλ πέληε επξψ 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11O 

ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 10W-40, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 4 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 34,60 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Σξηάληα ηέζζεξα επξψ θη εμήληα ιεπηά 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12O 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 20W-40 ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ-ΦΡΔΝΑ, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε 

άξηζηε θαηάζηαζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 20 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 100,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δθαηφ επξψ 
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ΑΡΘΡΟ 13O 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 15W-40 ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ-ΦΡΔΝΑ, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε 

άξηζηε θαηάζηαζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 20 ιίηξσλ:  

Αξηζκεηηθψο: 105,00 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δθαηφλ πέληε επξψ 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14O 

ΓΡΑΟ ΜΔ ΓΡΑΦΗΣΖ, δειαδή πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζε άξηζηε θαηάζηαζε φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Σηκή αλά ζπζθεπαζία ησλ 16 θηιψλ:  

Αξηζκεηηθψο: 118,40 € (ρσξίο Φ.Π.Α. 24%). 

Οινγξάθσο: Δθαηφλ δεθανθηψ επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 

 
 
 
 
                                              Εαγνξά, 10.07.2018 

 

 

            Ο   ΤΝΣΑΞΑ                                                 ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

       ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ                                         Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

  ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ                                    ΚΑΣΑΠΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

 

 

Αξ. Πξωη.: 8296 

Εαγνξά, 10.07.2018 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αληηθείκελν πγγξαθήο Τπνρξεώζεωλ 

Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ DIESEL, 

ακφιπβδεο βελδίλεο, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ, ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ θαη 

ηεο Α΄ Βάζκηαο θαη Β΄ Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α' 114/08.06.2006) «Γεκνηηθφο θαη 

Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87) "Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο" 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/08.08.16) Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ) 
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4. Σν αξζ. 9 ηνπ Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ Α' 242') «Ζιεθηξνληθή επηηήξεζε ππφδηθσλ, 

θαηάδηθσλ θαη θξαηνχκελσλ ζε άδεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ Α' 194) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ 

ηνπο δηαηάθηεο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξέσζε 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 'Πξφγξακκα Γηαχγεηα'» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν.4412/2016. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α' 68/20.03.2007) «Καηαρψξεζε 

δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4412/2016 θαη ηελ 204/2010 

γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α') «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.3588/2007 (πησρεπηηθφο 

θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4155/2013 (ΦΔΚ Α' 120/29.05.2013) «Δζληθφ χζηεκα 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

10. Σελ Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΔΚ Β' 2677) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)» 

11. Σελ Τ.Α. Π1/542/04.03.2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) Δγθχθιηνο κε ζέκα 

«Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)» 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ Α' 74/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο 

Απινπζηεχζεηο θ.α.» 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) πεξί Γηθαζηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α' 107) «Δπείγνληα κέηξα Δθαξκνγήο

 4127/2013» 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ A' 18/25.01.2013) «πληαμηνδνηηθέο 

ξπζκίζεηο, ... θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο». 

16. Σελ κε αξηζκφ 1150/93/94 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ Β'127) «Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη 

ειέγρνπ ακφιπβδεο βελδίλεο» 

17. Σελ κε αξηζκφ 1166/93 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ Β' 336/05.05.1994) «Πξνδηαγξαθέο θαη 

κέζνδνη πεηξειαίνπ θίλεζεο» 
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18. Σελ κε αξηζκφ 467/2002/03 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β' 1531/16.10.2003) «Πξνδηαγξαθέο θαη 

κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο» 

   

 

ΑΡΘΡΟ 3 - πκβαηηθά ηεύρε 

πκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Ζ Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

β) Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

γ) Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

δ) Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή 

ε) Ζ Σερληθή Έθζεζε 

ζη) Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

  

ΑΡΘΡΟ 4 - Πξνζθνξέο 

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ 

δεηνχκελσλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ιηπαληηθψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη φρη γηα ηκήκα απηψλ. Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε 

νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 - Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε 

ηελ ζρεηηθή  Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή ζχκθσλα κε ην Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαηά πεξίπησζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - Δγγπήζεηο 

Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια 

λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέιε ηεο 

πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ν. 

2513/97) θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν απφ ηνλ νπνίν δηέπνληαη, ην δηθαίσκα 

απηφ. Οη εγγπήζεηο κπνξεί λα εθδίδνληαη θαη απφ ην ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. Δπίζεκε ζεσξείηαη ε 

κεηάθξαζε πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο δηαθήξπμεο. 

Χο εγγχεζε κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ππέξ ηνπ 





 

18 

 

 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ζην Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. ε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ 

ηεο έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ. 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ 

πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ήηνη 428,45 € (ηεηξαθφζηα είθνζη νθηψ επξψ θαη 

ζαξάληα πέληε ιεπηά). ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30)εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Γήκνο κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 

παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο , ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78 ηνπ Ν. 4412/2016,δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηεο παξνχζεο ή 

δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο. 

Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε πξνζθεξφκελε έθπησζε θαη ν αλαινγψλ Φ.Π.Α. 

θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο ιήμεο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 
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ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο 

δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιή εθηέιεζεο , ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - Πιεξωκέο 

Ζ πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηελ εκέξα 

παξάδνζεο ζην Ννκφ Μαγλεζίαο γηα ηα θαχζηκα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη 

ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε 

αλαζεψξεζε. Δπίζεο ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα θάζε είδνο ειαηνιηπαληηθψλ είλαη 

ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ 

ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή 

ησλ εηδψλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο 

πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ εηδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - Σόπνο παξάδνζεο θαη πνζόηεηεο 

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά, ζε ρξφλν πνπ ζα επηιεγεί απφ ηελ 

Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν, θαηφπηλ 

έγγξαθεο εληνιήο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Σφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη 

ην Γεκαξρείν ηεο Εαγνξάο. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη θακία 

ππνρξέσζε δελ ζα έρεη ν Γήκνο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνκεζεπηεί ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - Παξαιαβή πιηθώλ 

Ζ παξάδνζε ησλ ιηπαληηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά θαηφπηλ 

έγγξαθεο εληνιήο ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο. Θα παξαδίδνληαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ 

ππνρξεσηηθά παξνπζία ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (ιηπαληηθά) ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή 
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παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ θαη παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ ηεο απνζήθεο. Καηά ηελ 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ εμεηάδεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Δθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 

ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνβεί κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ ζε 

αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο πνζφηεηαο, ν δήκνο δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ή ζηε κείσζε ηνπ 

ηηκήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα εγθξίλεη κε απφθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

 

 

Εαγνξά, 10.07.2018 
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