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ΑΠΟΦΑΗ  

Ο  

ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 1592/07.12.2020 (ΑΓΑ: ΦΞΞΧ6Μ-2Φ) πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε Σερληθή Έθζεζε, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαζψο θαη ν 

νξηζκφο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2. Σν άξζξν 58 παξ. 1β ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

3. Σνπο εγθξηζέληεο κε ηελ αλσηέξσ πξάμε φξνπο θαη Παξαξηήκαηα ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο ηεο Ο.Δ., ηα 

νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

4. Σν Θεζκηθφ θαη Δηδηθφ Καλνληζηηθφ Πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο πξνθεξπζζφκελεο 

ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.4 ηεο δηαθήξπμεο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι  
 

Ζιεθηξνληθή αλνηρηή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ,  κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο Κ.Ο.Κ. θαη εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο»,γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Οδνπνηίαο , 

Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

1. Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο -Υξεκαηνδφηεζε  

Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ελελήληα έμη ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ηξηάληα 

πέληε επξψ θαη πελήληα  ιεπηψλ ( 96.735,50€) ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 

78.012,50€) 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 
Ζ αλσηέξσ δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ Κ.Α 6654.002 Φ30/2021 «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο 

νδψλ, αξίζκεζεο θηηξίσλ , νδηθήο ζήκαλζεο θ.ι.π.» (πνζνχ 28.210.00) θαη ηνλ Κ.Α.6654.003 Φ30/2021 

«Πξνκήζεηα ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο» (β) πνζνχ 68.525,50€), γηα ηελ δηελέξγεηα 
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δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο «Πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ΚΟΚ θαη εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο» ζχκθσλα ππ’ 

αξ.πξση.203833/14.09.2020 Απφθαζε Γεζκεχζεσλ Έηνπο 2021 (ΑΓΑ: 6Β96Χ6Μ-ΓΟ1, ΑΓΑΜ: 

20REQ007339507/18.09.2020). 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ «Τερληθή Έθζεζε- Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο», ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ «Σπγγξαθή 

Υπνρξεψζεσλ» θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ «Ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο» ηεο δηαθήξπμεο. 

 

2. πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο Κ.Ο.Κ. θαη εηδψλ νδηθήο 

ζήκαλζεο», γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Οδνπνηίαο, Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ, δηάξθεηαο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΖΜΓΖ. 

πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ78.012,50€ άλεπ ΦΠΑ (96.735,50€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%). 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ : (CPV) : 34923000-3 «Δμνπιηζκφο ειέγρνπ νδηθήο θπθινθνξίαο» 

                        (CPV) : 34928460-0 «Οδηθνί θψλνη» 

                        (CPV) : 34928472-7 «ηχινη πηλαθίδσλ ζήκαλζεο» 

                        (CPV) : 34992200-9 «Οδηθά ζήκαηα» 

                        (CPV) : 34992300-0 «ήκαηα αζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ» 

                        (CPV) : 35121600-4 «Δπηγξαθέο» 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηηο θάησζη Οκάδεο: 

     1.  ΟΜΑΔΑ   Α΄    ΠΙΝΑΚΙΔΕ  ΗΜΑΝΗ  Κ.Ο.Κ  ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ  «Ρ» CPV : 34992300-0 
 

     2. ΟΜΑΔΑ    B΄    ΠΙΝΑΚΙΔΕ  ΗΜΑΝΗ  Κ.Ο.Κ     
   α. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ «Κ»  CPV : 34992300-0 
   β. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΕ «Π»  CPV : 34992300-0 
 

     3.ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΠΙΝΑΚΙΔΕ  ΟΝΟΜΑΣΟΘΕΙΑ -ΚΑΙ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ     ΓΡΑΜΜΑΣΑ  ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
α . ΕΠΙΣΟΙΦΙΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΟΝΟΜΑΣΟΘΕΙΑ ΟΔΩΝ 50 Φ 30 cm    CPV : 34992200-9,  
β .  ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (2,5 Φ 3,0 cm)  ΜΑΤΡΑ CPV : 35121600-4  
γ . ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (2,5 Φ 3,0 cm) ΛΕΤΚΑ   CPV : 35121600-4  
 

  4.  ΟΜΑΔΑ   Δ΄    ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

α. ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ   2 ½ ΄΄ ΜΗΚΟΤ 3,00 m CPV : 34928472-7  
β. ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ   2 ½΄΄ ΜΗΚΟΤ 3,30 m CPV : 34928472-7   
 

  5.  ΟΜΑΔΑ   Ε΄    ΕΙΔΗ  ΟΔΙΚΗ  ΗΜΑΝΗ  

α. ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΗΘΑΙΑ ΣΤΠΟΤ NEW JERSEY  CPV: 34923000-3,  
β. ΚΩΝΟΙ  ΗΜΑΝΗ: CPV 34928460-0, (Α/Α : Ε2)  

 Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην Κ.Ζ.ΜΓΖ.. 

 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, αλά νκάδα εηδψλ. 

 Κάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαο 

πξνζθνξά γηα φιεο ή γηα φζεο εθ ησλ νκάδσλ ηεο πξνκήζεηαο επηζπκεί αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη 

ησλ πνζνηήησλ ηεο θάζε νκάδαο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ εληχπνπ ¨Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο¨ ηεο 

παξνχζαο δηαδηθαζίαο. 
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Υξφλνο έλαξμεο ηζρχνο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο 

ππνγεγξακκέλεο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζχκβαζεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. (παξ. 7 άξζξν 38 ηνπ Ν. 

4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 άξζξν 11 ηεο ππ’ αξηζκ. 57654/22.05.2017 ΤΑ 

(ΦΔΚ 1781 Β΄/23.05.2017). 

Υξφλνο δηάξθεηαο πινπνίεζεο θαη ε παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά κέρξη θαη εθαηφλ είθνζη 

(120) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο. 

Η εληνιή παξάδνζεο ζα δίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, απφ ην ηκήκα Σερληθψλ πλεξγείσλ ηεο Γ/λζεο 

Οδνπνηίαο, Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ , ζε εκεξνκελίεο θαη πνζφηεηεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ Τπεξεζία,  48 ψξεο λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

 

3. Δίδνο δηαδηθαζίαο – Σφπνο θαη Υξφλνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ηελ αλνηρηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, κε 

ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο: http://www.promitheus.gov.gr/ ηνπ ελ ιφγσ πζηήκαηνο 

χζηεξα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ αλάξηεζε ηεο 

πξνθήξπμεο – δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ. 

Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  

Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

ΤΣΖΜΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΟ Δ..Ζ.ΓΖ..  103899 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
21/12/2020 13:00 κ.κ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
11/01/2021 13:00 κ.κ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ-ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ ΔΖΓΖ  

21/12/2020 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαο πξνζθνξά 

ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ άξζξσλ ηεο θάζε νκάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε - ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο: 

http://www.promitheus.gov.gr/ ηνπ σο άλσ πζηήκαηνο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 9 ηεο ΤΑ 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)” θαη ζηα άξζξα 36 & 37 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα 

Παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ 

ΓΖΛΧΖ (ΣΔΤΓ) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

4. Γεκνζηφηεηα 

Ζ Απφθαζε Γεκάξρνπ – Πξνθήξπμε (άξζξν 58 παξ.1β ηνπ Ν.3852/2010) ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, 

ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 

16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ελνπνηεκέλν κε ηε ζρεηηθή Απφθαζε Γεκάξρνπ - 

Πξνθήξπμε, ζα θαηαρσξηζηεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..), 

ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..:  http://www.promitheus.gov.gr φπνπ ζα ιάβεη πζηεκηθφ Αξηζκφ 

103899 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηε δηεχζπλζε (URL): http://www.cityofathens.gr/  

ζηελ δηαδξνκή : ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ► ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ► ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ & ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ► 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 

Πεξίιεςε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) θαη ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

 

5. Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν επηά (7) εκέξεο  

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.3 ηεο 

δηαθήξπμεο. 

 

6. Γηθαίσκα θαη Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ γηα ηα κέιε ηνπο. 

 

Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

i) λα κε βξίζθνληαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο γηα ηηο νπνίεο 

απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

ii) λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 έσο θαη 2.2.8 ηεο δηαθήξπμεο. 

iii) λα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε Αξρή παξνρήο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε: 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 5 ηεο 

56902/215 (ΦΔΚ 1924/02-06-2017, η. Β΄) Τ.Α. «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ) αθνινπζψληαο ηελ 

δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α. 

 

Ζ Έλσζε ή ε Κνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ ππνρξενχηαη λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη πξνζθνξά. Τπνρξενχηαη φκσο, λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ 

ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ.3 Ν.4412/16). 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 

παξ.4 Ν.4412/16). 

7. Δγγπήζεηο 

Δγγπεηηθή πκκεηνρήο: Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 2% ηεο εθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. 

Αλαιπηηθά, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ αλά νκάδα εηδψλ είλαη νη 

θάησζη: γηα ηελ Α΄ νκάδα 885,00 €, γηα ηελ Β΄ νκάδα 222,00 € , γηα ηελ Γ΄ νκάδα 138,00 €, γηα ηε Γ΄ 

νκάδα 121,00€, γηα ηελ Δ΄ νκάδα 197,00€ ελψ γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ είλαη 1.561,00€. 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο: Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο (άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ λ. 4412/2016) ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ην ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

8. Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 

φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

Πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη απφ ην Σκήκα Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γ/λζεο Πξνκεζεηψλ & 

Απνζεθψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, Κσλ/λνπ Παιαηνιφγνπ 9, 1νο φξνθνο, θα Κνληνιέσλ Παξαζθεπή, e-

mail:  p.kontoleon@athens.gr,    ηει: 210 - 52.23.142, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 

Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ  ηερληθή έθζεζε ηεο δηαθήξπμεο, κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη απφ ην Σκήκα Σερληθψλ πλεξγείσλ ηεο Γ/λζεο Οδνπνηίαο , Απνρέηεπζεο θαη 

Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ θνο. Γεκήηξηνο Γηαλληθφπνπινο, ηει: 210 –34.11.958, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο. 

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέθζεθε, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, θαζψο θαη γηα 

φ,ηη δελ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά, ηζρχνπλ νη ζρεηηθνί φξνη ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

                         Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

                   ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:p.kontoleon@athens.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΓΗΜΟΤ  ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
 

 

ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 

ΟΡΗΧΝ, ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ ΓΗΑ THN ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΝΑΚΙΓΧΝ ΗΜΑΝΗ Κ.Ο.Κ ΚΑΙ ΔΙΓΧΝ ΟΓΙΚΗ ΗΜΑΝΗ», 

ΜΔ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

 ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ ΣΖ ΣΟ ΚΖΜΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ (120) ΖΜΔΡΧΝ  

ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΟΤ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟΤ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 

YNΟΛΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ: 78.012,50 € ΑΝΔΤ Φ.Π.Α.  

(96.735,50€ ΤΜΠ/ΝΟΤ Φ.Π.Α. 24%). 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΛΗΟΗΧΝ 22 

Πφιε ΑΘΖΝΑ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 104 38 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS GR 300 – EL 303 

Σειέθσλν 210 5223142 

Φαμ 2132082856 & 2105228464  

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν p.kontoleon@athens.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπεξεζία πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ ζχκβαζε: 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΤΝΑΦΗ 

ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλ/λνπ Παιαηνιφγνπ  9 

Σαρ. Κψδηθαο: 10438 

Πιεξνθνξίεο: θα Παξαζθεπή Κνληνιέσλ 

Σειέθσλν: 210 52 23 142 

 ή Καξαγηάλλε Δπαγγειία  

210 5245828 

 

Γηεχζπλζε Οδνπνηταο, Απνρέηεπζεο θαη 

Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 
Σκήκα Σερληθψλ πλεξγείσλ 

Πιεξνθνξίεο: Κνο Γηαλληθφπνπινο Γεκήηξηνο 

210-3411958 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.cityofathens.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Γήκνο Αζελαίσλ κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε 

(Τπνηνκέαο ΟΣΑ – ΟΣΑ Α’ Βαζκνχ). 

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr 

mailto:p.kontoleon@athens.gr
http://www.cityofathens.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ: ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr θαη 

ζηε  δηεχζπλζε http://www.cityofathens.gr ςτθν διαδρομι: ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ ► ΠΡΟΚΘΡΤΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ 
► ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Κξηηήξην Αλάζεζεο-Υξεκαηνδφηεζε 

1.2.1 Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27  παξ. 1 ηνπ λ. 4412/16, κε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δέθα πέληε (15) εκεξψλ 

ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ. 

1.2.2 Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Αζελαίσλ. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα 

βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 6654.002 Φ30 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο νδψλ , αξίζκεζεο θηηξίσλ , νδηθήο 

ζήκαλζεο θ.ι.π. ”θαη  Κ.Α. 6654.003 Φ30 κε ηίηιν “Πξνκήζεηα ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη εηδψλ νδηθήο 

ζήκαλζεο” ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021  ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

1.3.1 Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο Κ.Ο.Κ. θαη εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο», 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Οδνπνηίαο, Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, δηάξθεηαο 

εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΖΜΓΖ. πλνιηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ78.012,50€ άλεπ ΦΠΑ (96.735,50€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%). 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ:    

(CPV) : 34923000-3 «Δμνπιηζκφο ειέγρνπ νδηθήο θπθινθνξίαο» 

                   (CPV) : 34928460-0 «Οδηθνί θψλνη» 

                   (CPV) : 34928472-7 «ηχινη πηλαθίδσλ ζήκαλζεο» 

                   (CPV) : 34992200-9 «Οδηθά ζήκαηα» 

                   (CPV) : 34992300-0 «ήκαηα αζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ» 

                   (CPV) : 35121600-4 «Δπηγξαθέο» 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηηο θάησζη Οκάδεο: 

     1.  ΟΜΑΔΑ   Α΄    ΠΙΝΑΚΙΔΕ  ΗΜΑΝΗ  Κ.Ο.Κ  ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ  «Ρ» CPV : 34992300-0 
 

     2. ΟΜΑΔΑ    B΄    ΠΙΝΑΚΙΔΕ  ΗΜΑΝΗ  Κ.Ο.Κ     
   α. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ «Κ»  CPV : 34992300-0 
   β. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΕ «Π»  CPV : 34992300-0 
 

     3.ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΠΙΝΑΚΙΔΕ  ΟΝΟΜΑΣΟΘΕΙΑ -ΚΑΙ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ     ΓΡΑΜΜΑΣΑ  ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
α . ΕΠΙΣΟΙΦΙΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΟΝΟΜΑΣΟΘΕΙΑ ΟΔΩΝ 50 Φ 30 cm    CPV : 34992200-9,  
β .  ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (2,5 Φ 3,0 cm)  ΜΑΤΡΑ CPV : 35121600-4  
γ . ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (2,5 Φ 3,0 cm) ΛΕΤΚΑ   CPV : 35121600-4  
 

  4.  ΟΜΑΔΑ   Δ΄    ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
α. ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ   2 ½ ΄΄ ΜΗΚΟΤ 3,00 m CPV : 34928472-7  
β. ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ   2 ½΄΄ ΜΗΚΟΤ 3,30 m CPV : 34928472-7   
 

  5.  ΟΜΑΔΑ   Ε΄    ΕΙΔΗ  ΟΔΙΚΗ  ΗΜΑΝΗ  
α. ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΗΘΑΙΑ ΣΤΠΟΤ NEW JERSEY  CPV: 34923000-3,  
β. ΚΩΝΟΙ  ΗΜΑΝΗ: CPV 34928460-0, (Α/Α : Ε2)  

1.3.2 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, αλά νκάδα εηδψλ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
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Κάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα φιεο 

ή γηα φζεο εθ ησλ νκάδσλ ηεο πξνκήζεηαο επηζπκεί αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ ηεο θάζε 

νκάδαο.  

ηηο ηηκέο πξνζθνξάο ησλ πηλαθίδσλ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ησλ εμαξηεκάησλ  ζηεξέσζήο ηνπο 

(θνριίεο ,πεξηθφριηα ,νχπα, ξνδέιεο, ραιχβδηλα εμαξηήκαηα, θιπ). Δπίζεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ζα 

πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε κεηαθνξάο φισλ ησλ εηδψλ ζην εξγνηάμην ηεο DEXION, ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 

(αιακηλίαο 20, Βνηαληθφο). 

 

Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 96.735,50€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

24%. 

Υξφλνο έλαξμεο ηζρχνο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ ππνγεγξακκέλνπ απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλεηηθνχ ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. (παξ. 7 άξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 άξζξν 11 ηεο ππ’ αξηζκ. 57654/22.05.2017 ΤΑ (ΦΔΚ 1781 Β΄/23.05.2017). 

Υξφλνο δηάξθεηαο πινπνίεζεο θαη ε παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά κέρξη θαη εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο. 

Η εληνιή παξάδνζεο ζα δίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, απφ ην ηκήκα Σερληθψλ πλεξγείσλ ηεο Γ/λζεο Οδνπνηίαο, 

Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ , ζε εκεξνκελίεο θαη πνζφηεηεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία,  

48 ψξεο λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

«Σερληθή Έθζεζε-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο»ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ «πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ» θαη ζην  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Γ΄ «Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

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

εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

1. Ο Ν. 4624/2019 (ΦΔΚ 137/Α/29-8-2019) «Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ)2016/679ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 

Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2016/680 ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Απξηιίνπ 2016  θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2. Ο Ν. 4605/2019 (ΦΔΚ 52Α/1-4-2019) «Ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΕΕ) 2016/943 

ηνπ Ε.Κ. θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 8εο Ινπλίνπ 2016 (EEL 157 ηεο 15.6.2016) …….. Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

3. Ο Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133Α - 19.07.2018): «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - ………… [Πξφγξακκα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -………. θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

4. Ο Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147Α - 08.08.2016): Δεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

5. Ο Αζηηθφο Κψδηθαο φπσο ηζρχεη.  

6. Ο Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143Α) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΕΕ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξ. 21 θαη 23 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4337/2015 (ΦΔΚ 129Α).  

7. Ο Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74Α) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

θαη Υπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα – Τξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161Α) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» θαη ηεο ππ’ αξηζ.ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/01.04.2014 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο 

πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ»  

8. Ο Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120Α) «Εζληθφ Σχζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/2014)  
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9. Ο Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107Α) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ε’ «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο» φπσο ηζρχεη,  

10. Ο Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ 52Α) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Ειεγθηηθφ Σπλέδξην»  

11. Οη Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ204Α) «Σχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ…» θαη λ. 4038/2012, άξζξν 10 (ΦΔΚ Α/14/2.2.2012), 

Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012−2015 

12. Ο Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112Α) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Δηαχγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”,  

13. Ο Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,  

14. Ο Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 68Α)  

15. Ο Ν.3463/06 (ΦΔΚ 114Α) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη, ηδηαίηεξα δε ην άξζξν 193 απηνχ.  

16. Ο Ν. 3021/2002 ( Φ.Δ.Κ. 143Α) άξζξν 4 «Τπνρξέσζε δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο»,  

17. Ο Ν. 2690/99 (ΦΔΚ 45Α): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, θαη ηδίσο ηα 

άξζξα 7 θαη 13 έσο 15,  

18. Σν Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (ΦΔΚ 114Α) «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ», φπσο ηζρχεη,  

19. Σν Π.Γ. 28/2015 (34Α) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,  

20. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» θαη ηεο ππ’αξ.2/1000018/ 

0026/30-12-2016 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Οηθ. πεξί θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ,  

21. Σν Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ Α’ 64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ».  

22. Ζ κε αξ. 57654/22-05-2017 (ΦΔΚ 1781/23-05-2017, η. Β’), Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ & 

Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,  

23. Ζ κε αξ. 56902/215 (ΦΔΚ 1924/02-06-2017, η. Β΄) Τ.Α. «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»  

24. Ζ ππ’ αξ. 81381/30555 (Σεχρνο Β' 3812/28.11.2016) Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο «Έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Αηηηθήο»  

25. Σν κε αξ. πξση. 200648/10.09.2020 (ΑΓΑΜ: 20REQ007339505/18.09.2020) πξσηνγελέο αίηεκα γηα ηελ 

πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ΚΟΚ θαη εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο έηνπο 2021. 

26. Σελ ππ’ αξ.πξση.203833/14.09.2020 Απφθαζε Γεζκεχζεσλ Έηνπο 2021 (ΑΓΑ: 6Β96Χ6Μ-ΓΟ1, ΑΓΑΜ: 

20REQ007339507/18.09.2020), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο α) 28.210,00€ ζηνλ 

Κ.Α 6654.002 Φ30/2021 «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο νδψλ, αξίζκεζεο θηηξίσλ , νδηθήο 

ζήκαλζεο θ.ι.π.» θαη β) πνζνχ 68.525,50€ ζηνλ Κ.Α.6654.003 Φ30/2021 «Πξνκήζεηα ξπζκηζηηθψλ 

πηλαθίδσλ θαη εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο», γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο «Πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 

ΚΟΚ θαη εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο». 

27. Σo ππ΄ αξηζκ. 221867/06-10-2020 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Οδνπνηίαο, Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ 

Υψξσλ κε ηελ δηαβίβαζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ(Πξσηνγελέο, Απφθαζε Γέζκεπζεο έηνπο 2021, 

Σεχρε Μειέηεο)  κε ζθνπφ ηελ Πξνκήζεηα Πηλαθίδσλ ήκαλζεο ΚΟΚ θαη εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο. 

28. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 
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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.  

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ 

Ζ  πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, απφ 

ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Απφθαζεο Γεκάξρνπ - Πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζα νξηζζνχλ ζηελ Απφθαζε Γεκάξρνπ – 

Πξνθήξπμε. 

Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο: http://www.promitheus.gov.gr/, 

ηνπ σο άλσ πζηήκαηνο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

κέζσ ηνπ πζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

9 ηεο Τ.Α. 56902/215 (ΦΔΚ 1924/02-06-2017, η. Β΄) «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνχ 

Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α.Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Ζ Απφθαζε Γεκάξρνπ - Πξνθήξπμε ελνπνηεκέλε κε ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα 

θαηαρσξηζζεί: 

 ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.., ζηε δηεχζπλζε  

http://www.promitheus.gov.gr  

 ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. φπνπ ζα ιάβεη πζηεκηθφ Αξηζκφ, ζηε δηεχζπλζε  

http://www.promitheus.gov.gr,   

 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL): https://www.cityofathens.gr/pkd. 

Ζ Απφθαζε Γεκάξρνπ-Πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί θαη ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (πξφγξακκα 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010.  

Πεξίιεςε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ) θαη ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

β.Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ (αξρηθψλ θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ) ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζα βαξχλεη ηνλ/ηνπο 

Αλάδνρν/νπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 άξζξν 4 ηνπ Ν. 3548/2007, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ λ. 

3801/2009.  

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ή αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ Γήκν. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 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, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.cityofathens.gr/pkd
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη 

θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη: 

            α) Ζ Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..)  

           β)  Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄  ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄  ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ 

ΓΖΛΧΖ (ΣΔΤΓ) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

      γ) Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο  ζρεηηθά κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη 

αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

Ζ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη δηαθίλεζεο εγγξάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο θαηά 

πεξίπησζε, κε: 

 Σελ απνζηνιή ή θνηλνπνίεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ κε κελχκαηα δηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία». 

 Σελ αλάξηεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλσλ 

Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ» ηνπ εθάζηνηε δηαγσληζκνχ. 

 Σελ ππνβνιή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλσλ 

Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνπο (ππν)θαθέινπο: 

 «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» 

 «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

 «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» 

Γεληθά, ε ππνβνιή ησλ απνθάζεσλ, πξαθηηθψλ, γλσκνδνηήζεσλ, νη θνηλνπνηήζεηο θαη νη πξνζθιήζεηο ηεο 

Αλαζέηνπζαο  Αξρήο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαζψο θαη θάζε άιιε επηθνηλσλία κεηαμχ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ θαη Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ πζηήκαηνο. 

Σα ζρεηηθά ζηνηρεία απνζηνιήο, θνηλνπνίεζεο, ππνβνιήο ή αλάξηεζεο πνπ απνηππψλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο νζφλεο 

ηεο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε, θαη εηδηθφηεξα ν θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο απηψλ, απνηεινχλ απφδεημε επηθνηλσλίαο θαη 

δηαθίλεζεο εγγξάθσλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο.  

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν επηά (7) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ 

http://www.promitheus.gov.gr/




ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΝΑΚΙΓΧΝ ΗΜΑΝΗ Κ.Ο.Κ ΚΑΙ ΔΙΓΧΝ ΟΓΙΚΗ ΗΜΑΝΗ ειίδα 16 

 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην 

ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 

ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ 

εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν.  

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα 

ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Οη παξερφκελεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά θαη ηαπηφρξνλα, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ πζηήκαηνο ή θαη ηεο αλάξηεζεο απηψλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα 

Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ», Καηεγνξία «Πξνο Πξνκεζεπηή, Γηαθήξπμε θαη Γεκνζίεπζε ζην Portal».  

Οη πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο  ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο παξέρνληαη κφλν εγγξάθσο. Οπδείο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δχλαηαη λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ, ζηελ νξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα πξνζεζκία γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηεκάησλ θαη άιισλ εγγξάθσλ, ε πξνζεζκία ιήγεη ηελ δσδεθάηε λπρηεξηλή ψξα 

(23:59) Διιάδαο ηεο εκέξαο θαηά ηελ νπνία παξέξρεηαη ε πξνζεζκία . 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο 

Πξνκεζεηψλ & Απνζεθψλ, 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 πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, 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) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ, θαηφπηλ 

απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

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

πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο, θαη εθφζνλ  ε αδπλακία απηή 

πηζηνπνηείηαη απφ ηε Γ/λζε Αλάπηπμεο & Τπνζηήξημεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ηεο Γ.Γ. Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο ηνπ 

Καηαλαισηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο,  ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ ειάρηζηνπ δηαζηήκαηνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, θπξίσο ε κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζρεηηθή δεκνζίεπζή ηεο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαηά ην νπνίν πθίζηαηαη ε ηερληθή δπζιεηηνπξγία ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

2.1.4 Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 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 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα 

αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ 

πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν (Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016). 

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). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν  (Άξζξν 80 παξ. 

10 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ. 4497/2017 (Α΄171).  

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

ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα (π.ρ. αγγιηθή), ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2. (εγγχεζε ζπκκεηνρήο), 4.1. (εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο) εθδίδνληαη 

απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016 (Α΄13) – βι. άξζξν 15 Ν. 4541/2018 - 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. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο 

παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) 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),   

δ) 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,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) 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 θαη  

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο.  

Σα ππνδείγκαηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απνηεινχλ αληίζηνηρα ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1. Γηθαίσκα θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο  
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1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε 

πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

i) λα κε βξίζθνληαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο γηα ηηο νπνίεο απνθιείνληαη ή 

κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

ii) λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4  έσο θαη 2.2.8 ηεο δηαθήξπμεο, 

iii) λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ 

θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή 

πχιε www.promitheus.gov.gr ) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.. 

ζνη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηνλ ηξφπν ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπο ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ., θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο γηα εθπαίδεπζε ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπιεξψλνληαο ην ΔΝΣΤΠΟ 

ΤΛΛΟΓΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην παξάζπξν «πλεκκέλα 

αξρεία» ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε επεμεξγάζηκε κνξθή. Δλ ζπλερεία, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

απνζηέιιεη έγθαηξα ηα αηηήκαηα ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ vendor.training@eprocurement.gov.gr, 

ψζηε λα θαζνξηζηεί ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο εθπαίδεπζεο θαη λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο. Ζ εθπαίδεπζε παξέρεηαη είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΓΔΠΚ, είηε απνκαθξπζκέλα κέζσ studio 

ηειεδηάζθεςεο, είηε κέζσ άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ. 

3. Ζ Έλσζε ή ε Κνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ ππνρξενχηαη λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη πξνζθνξά. Τπνρξενχηαη φκσο, λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηεο 

αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

(άξζξν 19 παξ.3 Ν.4412/16). 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε 

απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ.4 Ν.4412/16). 

Οη Κνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ επζχλνληαη εηο νιφθιεξν κε θνηλφ εθπξφζσπν. 

ε πεξίπησζε, πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα 

έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο.  

Σα ππφινηπα κέιε ηεο Έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Ζ αληηθαηάζηαζε 

εγθξίλεηαη κε Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα απφ Γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. ηελ 

πεξίπησζε, πνπ ε αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ε ζρεηηθή Απφθαζε 

ιακβάλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

4. ε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε λέα επηρείξεζε 

πνπ ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ 
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Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ επειζνχζα κεηαβνιή θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

θξηζεί εάλ θαη απηή ζπγθεληξψλεη ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε 

ην Σ.Δ.Τ.Γ.,  νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα 

ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 

ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 (άξζξν 104 παξ.2 Ν.4412/2016). 

 ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπίπηεη ππέξ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

2.2.2 Δγγπήζεηο 

Ι. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, χςνπο 2% επί ηεο αμίαο 

ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ, εθηφο ΦΠΑ, 

Αλαιπηηθά, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ αλά νκάδα εηδψλ είλαη νη θάησζη: γηα 

ηελ Α΄ νκάδα 885,00 €, γηα ηελ Β΄ νκάδα 222,00 € , γηα ηελ Γ΄ νκάδα 138,00 €, γηα ηε Γ΄ νκάδα 121,00€, γηα ηελ Δ΄ 

νκάδα 197,00€ ελψ γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ είλαη 1.561,00€. 

 Δάλ ε Δγγχεζε πκκεηνρήο ππνιείπεηαη έζησ θαη ειάρηζηα ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ, ε πξνζθνξά δε γίλεηαη δεθηή. 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.3.6 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 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. 

Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εθφζνλ, ζπληξέρεη λφκηκε πεξίπησζε ήηνη, αλ 

ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, ή παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα δεηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο ηεο 

παξνχζεο ή δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή  ηεο χκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη 

ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

2.2.2.2 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο 

θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ. 

γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ Τπεξεζία ηεο Δπηηξφπνπ. 

Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή 

έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα 

παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο.  

2.2.2.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8,  δελ πξνζθνκίζεη 

εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 
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ΙΙ. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο (άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ λ. 

4412/2016) ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ην ΦΠΑ 

θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ 

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: 

2.2.3.1  ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο, 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016: 

α) 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),  

β) 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,  

γ) 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),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 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,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 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), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 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 εθδφζεθε ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελν εδαθίνπ αθνξά: 

 ηηο πεξηπηψζεηο αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ αθνξά ζην θπζηθφ πξφζσπν. 

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

IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ,  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ,  ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
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Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο, (α) έσο θαη (ζη), ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

κε ακεηάθιεηε απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 10 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 

4497/2017).  

 

2.2.3.2 ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 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) 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. 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α΄ θαη β΄  δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 

ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ), ηνπ άξζξνπ 79, ή άιινπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή 

δήισζεο κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο 

παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Οη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο  α΄ θαη β΄  παχνπλ λα εθαξκφδνληαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη 

ηηο αλσηέξσ 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 ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ 

δεζκεπηηθνχ δηαθαλνληζκνχ ή/θαη 

γ) φηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο 

(3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα 

ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ 

θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

2.2.3.3. Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

2.2.3.2 ηεο παξνχζαο, 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 παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο.  

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

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

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε 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 
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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, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

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

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

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα 

ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε 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,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 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,  

(δ) εάλ 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, έρεη απνθξχςεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν 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,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 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.  

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, 

(α) έσο θαη (ζ), ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο (άξζξν 73 

παξ. 10 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 4497/2017).  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 2.3.3.4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ 

ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

2.2.3.5  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  

2.2.3.6 Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2 πεξ. γ) θαη 2.2.3.4 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. 

2.2.3.7 Ζ απφθαζε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 
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2.2.3.8  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. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο
 
 

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο 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 παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, κε αλαθνξά ζην εηδηθφ επάγγεικα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

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.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δεζκεχεηαη κε ην ΣΔΤΓ  φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ζα 

πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ηνπ, εθφζνλ αλαδεηρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο, κεηά ηελ 

απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 3.2  ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, λα δηαζέηνπλ κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

δεκνζηεχζεσο ηεο παξνχζεο ηξηεηία, ίζν ή αλψηεξν ηνπ 30% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψζεη κε ην ΣΔΤΓ φηη δηαζέηεη ηελ αλσηέξσ νηθνλνκηθή επάξθεηα 

θαη ζα πξνζθνκηζζεί ζηελ Αλαζέηνπζα κεηά ηελ απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 3.2 ηεο παξνχζεο. 

έηνο (.............) θχθινο εξγαζηψλ (.............) λφκηζκα (.............) 

έηνο (.............) θχθινο εξγαζηψλ (.............) λφκηζκα (.............) 

έηνο (.............) θχθινο εξγαζηψλ (.............) λφκηζκα (.............) 

 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην αλσηέξσ πνζνζηφ 30% ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ζα αθνξά ζηνλ αληίζηνηρν  

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ρσξίο ΦΠΑ ηνπ/ησλ ζπγθεθξηκέλνπ/σλ νκάδαο/σλ. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο,  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.7 «ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

/ Τπεξγνιαβία» ηεο παξνχζεο.  ηελ πεξίπησζε απηή ν νηθνλνκηθφο θνξέο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη είλαη 

απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ή θαη πεξηζζφηεξεο 

ζπκβάζεηο ζπλαθνχο κε ην δεηνχκελν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, ζπλνιηθήο αμίαο ίζεο  ή αλσηέξαο κε ην 30% 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ΦΠΑ.  
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Γηα ην ζθνπφ απηφ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψζεη κε ην ΣΔΤΓ φηη δηαζέηεη ηελ αλσηέξσ εκπεηξία θαη ζα 

πξνζθνκηζζεί ζηελ Αλαζέηνπζα κεηά ηελ απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016 ηα εμήο απνδεηθηηθά ζηνηρεία:  

 εάλ κελ, ν απνδέθηεο είλαη Γεκφζηα Αξρή, απαηηνχληαη αληίγξαθα ζπκβάζεσλ θαη βεβαηψζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 εάλ δε, ν απνδέθηεο είλαη Ηδησηηθφο Φνξέαο, απαηηνχληαη είηε αληίγξαθα απφ επίζεκα παξαζηαηηθά, είηε κε 

βεβαίσζε ηνπ απνδέθηε ησλ πξνκεζεηψλ.  

ΖΜΔΗΧΖ: 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην αλσηέξσ πνζνζηφ 30% ηερληθήο ηθαλφηεηαο  ζα αθνξά ζηνλ αληίζηνηρν  ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ρσξίο ΦΠΑ ηνπ/ησλ ζπγθεθξηκέλνπ/σλ νκάδαο/σλ. 

 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ / Τπεξγνιαβία 

2.2.7.1 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, 

θαζψο θαη ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο , (ησλ παξαγξάθσλ 2.2.5 έσο 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθε δέζκεπζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ  ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. Τπφ ηνπο 

ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έλσζε ή άιισλ θνξέσλ (ηειεπηαίν εδάθην παξ. 1 άξζξνπ 78  λ. 4412/2016). 

Ζ ζπκπιήξσζε ρσξηζηνχ εληχπνπ Σ.Δ.Τ.Γ. ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.1 ηεο παξνχζαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη γηα ηνλ 

ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Δ΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Σν 

ρσξηζηφ έληππν Σ.Δ.Τ.Γ. ηνπ ηξίηνπ ή ην ζχλνιν ησλ Σ.Δ.Τ.Γ. ησλ ηξίησλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ/ησλ νπνίνπ/σλ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα εληφο ηνπ 

(ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν 

ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην θξηηήξην ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4  

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

ηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απαηηνχκελε κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί 

θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.7.2 Τπεξγνιαβία 
Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 

ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 

απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο (αλαιπηηθά θαη ζε πνζνζηφ %) πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίην/νπο ππφ ηε κνξθή ππεξγνιαβίαο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ ππεξγνιάβνπ/σλ.  

Δθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά νπνηνδήπνηε πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο, ζα 

πξέπεη λα δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ. ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε 

ηξίην/νπο, θαζψο θαη ηνλ/ηνπο ππεξγνιάβν/νπο πνπ πξνηείλεη. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί αληίζηνηρα απφ ηνλ/ηνπο ππεξγνιάβν/νπο ρσξηζηφ/ά Σ.Δ.Τ.Γ., 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Δ΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

λα επαιεζεχζεη ηε ζπλδξνκή ή κε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. 
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ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζα δεισζεί σο 

ππεξγνιάβνο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 

κέξνπο ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 

απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

Γελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πιεξσκήο ηνπ ππεξγνιάβνπ απεπζείαο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

2.2.8 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο:  

α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη  

β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 έσο θαη 2.2.6 ηεο παξνχζεο,  

πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, 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 Παξάξηεκα Δ΄, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, 

κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.  

Σν Σ.Δ.Τ.Γ.
1
 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ΄ ηεο παξνχζαο θαη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

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

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ 15/2016 (ΑΓΑ:ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη 

23/2018 (ΑΓΑ:Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ) . Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη αλαξηεκέλν 

μερσξηζηά, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΖΓΖ, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf  θαη ζε κνξθή αξρείνπ .xml 

Σν ΣΔΤΓ  είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: https://espdint.eprocurement.gov.gr/ κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ http://www.promitheus.gov.gr 

(ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://espdint.eprocurement.gov.gr/αλαξηψληαη νδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΣΔΤΓ θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ/ΣΔΤΓ). 

 

Σν Σ.Δ.Τ.Γ. θέξεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αηηήζεσο ζπκκεηνρήο. 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο) 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο θαη 2.2.6 , πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη θξίλνληαη:  

i. θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο,  

ii. θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη  

iii. θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016,    φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 43 πεξ. 13γ  Ν.4605/2019. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη:  

Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν:  

α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1, 2.2.3.2 ηελ πεξίπησζε γ΄ θαη 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, 

εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 ηελ πεξίπησζε α΄ θαη β΄, εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά 

ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, 

                                                           
1  Σν ΣΔΤΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΗΗ 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Μέξνο ΗΗΗ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, ..., Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2.2.4 (θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο), ηα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπο,  

δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη  

ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014.  Δηδηθά, ηα 

απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο (πεξ. αε΄ παξ. 

7, άξζξν 43 ηνπ Ν. 4605/2019). 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.5 ηεο παξνχζαο, νη 

ππεξγνιάβνη θνξείο ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην 

κέηξν πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία 

δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

εκπεξηέρεηαη ζην ΣΔΤΓ ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη 

ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, 

απαηηείηαη ε δέζκεπζή ηνπο κέζσ ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ.  φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. Τπνβάιιεηαη έλα Σ.Δ.Τ.Γ., ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

 Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν  3.2., θαη 

κφλν ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα ειέγμεη ηελ 

πιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ (π.ρ. ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ) ζην πξφζσπν 

νπνηνπδήπνηε πξνζθέξνληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Καηά ην άξζξν 79 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 

δηεμαγσγή ηεο απηήο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηίζεηαη πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ ζηνπο πξνζθέξνληεο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηα 

αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά.  Δάλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, θαη ν πξνζθέξσλ ππνβάιιεη, εληφο ηεο αλσηέξσ νξηζζείζαο πξνζεζκίαο, αίηεκα πξνο ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα  απφ ηα νπνία 

λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ,  ε Αλαζέηνπζα Αξρή παξαηείλεη ηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο (παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019).  

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε – θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΣΔΤΓ ππνβάιιεηαη 

ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
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Β. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη ησλ δεισκέλσλ ζην 

Σ.Δ.Τ.Γ., νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχ θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

ΠΡΟΟΥΗ: Απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ, ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη φηη, ηφζν ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο φζν θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο θαζνξίδνληαη 

ζηελ παξνχζα, ζπλέηξεραλ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ (πξνβι. §1 εδ. α΄αξ. 104 Ν. 

4412/16). 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή, ειιείςεη 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 ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ πεξίπησζε α) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο – κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ α) θαηαβνιή θφξσλ θαη β) θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηα θαη επηθνπξηθή 

γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα). 

εκείσζε:  

ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, αθνξά ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ηελ 

εηαηξεία ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο εάλ απηά έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. 

ε πεξίπησζε θπζηθψλ πξνζψπσλ (αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ), αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο ή 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. 

γ) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 γ) ηεο παξνχζεο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε 

δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.    

δ1) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄, πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα: 

I. ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

II. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη 

απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο 

θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

III. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε 

εθθαζάξηζε.  

IV. Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο 

ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
2
. 

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 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη ζηελ 

πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

                                                           
2 Με εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο”, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet. 
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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. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 

εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

δ2) γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε (ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8,  ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε 

βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ 

ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, 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 ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ 

ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, ε νπνία βεβαίσζε πξέπεη λα  πηζηνπνηεί ηελ εγγξαθή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ  

(2017-2018-2019), ζπλαξηήζεη ηεο εκεξνκελίαο δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξίζηαηαη ζρεηηθή εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε πξνο δεκνζίεπζε 

ηζνινγηζκψλ ζηε ρψξα ηνπ ππνςεθίνπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ εηήζηνπ 

γεληθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  

Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, 

εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο  ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ (2017,2018,2019), ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζπκβάζεηο ζπλαθνχο κε ην 

δεηνχκελν αληηθείκελν ζπλνιηθήο αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο κε ην 30% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο 

ΦΠΑ, γηα ηελ/ηηο νκάδα/νκάδεο ζηελ/ζηηο νπνία/νπνίεο ζπκκεηέρεη. 

 Δάλ κελ, ν απνδέθηεο είλαη Γεκφζηα Αξρή, αληίγξαθα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζπκβάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ πξνκήζεηαο, ζπλνιηθήο αμίαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηνπ 30% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ , ρσξίο 

Φ.Π.Α, θαη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή  

 Δάλ δε, ν απνδέθηεο είλαη Ηδησηηθφο Φνξέαο, είηε αληίγξαθα απφ επίζεκα παξαζηαηηθά, είηε  βεβαίσζε ηνπ 

απνδέθηε ηεο πξνκήζεηαο (π.ρ. πεξί νξζήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο). 
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Β.5. 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. 

Β.4. Οη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία, ζχκθσλα 

κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, θαη επηπξφζζεηα ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ή 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη: α) ν θνηλφο εθπξφζσπνο 

ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, β) ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο θαη γ) λα δειψλεηαη φηη φια ηα κέιε αλαιακβάλνπλ αιιειέγγπα 

θαη εηο νιφθιεξνλ θάζε επζχλε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

Γ.    ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ: 

 ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε 

δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ 

ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα 

πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 

Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο 

ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ 

Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη 

απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο 

απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. 

θαη ζεκείν 6.2.)  

3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ:  

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία 

έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λφκνπ 4250/2014. Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

είηε απφ ην πξφζσπν θαηά ην λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν (παξ. 14 

άξζξν 107 ηνπ λ. 4497/2017)  
4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα: 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ  πξνζθνξά ή ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο  ππνβάιινληαη ηδησηηθά 

έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 

94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία 

βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή  κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο (άξζξν 92 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξίπησζε β΄ παξ. 8 
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ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 θαη ηελ πεξίπησζε 4 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν. 4609/2019). 

Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ησλ 

πξνζθνξψλ ή ηεο αηηήζεσο ζπκκεηνρήο. 

2.3 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.3.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

παξνχζα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν 

πνπ νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηε κειέηε ηεο Γ/λζεο  Οδνπνηίαο , Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ, πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο, γηα  ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ 

φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.3.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.3.2.1 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε (παξάγξαθνο 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΔΚ 1924/Β΄) 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ.)».  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 

1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α. 

 

2.3.2.2 Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ 

λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 

χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο (άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ.4412/2016). 

2.3.2.3 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ  ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα:  

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

πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16. 

Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 

επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.3.2.4  Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:  

πληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηνλ 

θαηά πεξίπησζε (ππφ)θάθειν φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf 

ηε ζπλέρεηα, παξάγεη απφ ην ζχζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία (εθηππψζεηο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο Πξνκεζεπηή 

θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Πξνκεζεπηή ζε κνξθή αξρείνπ .pdf), ηα νπνία ππνγξάθνληαη ειεθηξνληθά θαη 

επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππφ)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Δηδηθά, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.4 ηεο παξνχζαο ππνβάιινληαη ζηνλ 

(ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά»,  ειεθηξνληθά, ζε κνξθή αξρείνπ 

Portable Document Format (PDF) θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.  

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη.  

Καηά ηε ζπζηεκηθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ην χζηεκα πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο 

επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηα παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία  θαη εθφζνλ νη έιεγρνη 

απηνί απνβνχλ επηηπρείο, ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην χζηεκα.  

Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη θαη ην χζηεκα ελεκεξψλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ζρεηηθφ κήλπκα 

ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο 

ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 

2.3.2.5 Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο 

εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ πζηήκαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά). 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

2.3.2.6 Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην Γεληθφ 

Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Ληνζίσλ 22, 2νο φξνθνο. ξεο: 08:00 – 15:00) ζε έληππε κνξθή θαη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε 

πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δε θέξνπλ 

επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). 

Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΤΑ 56902/215 (ΦΔΚ 1924 Β΄/02.06.18), ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε 

αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α) Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

β) ε θξάζε «ηνηρεία Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο», 

γ) ε επσλπκία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

δ) ν ηίηινο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο θαη  ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 

ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (άξζξν 92 παξ.1 Ν.4412/16),  
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θαη ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

1) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.3.4.1 ηεο παξνχζεο έγγξαθα.  

2) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα 

απαηηνχκελα απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 2.3.4.2Α θαη 2.3.4.2.Β ηεο παξνχζαο ζηνηρεία.  

Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο 

θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.  

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

2.3.3 Απφζπξζε Πξνζθνξάο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, κε έγγξαθν αίηεκά ηνπο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζε κνξθή 

ειεθηξνληθνχ αξρείνπ .pdf, πνπ θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ πζηήκαηνο. Πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ε νπνία απνδέρεηαη ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

κπνξεί λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

Καηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιιεη εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο έσο ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

2.3.4.  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.3.4.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνπλ:  

i) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ, ην νπνίν ζα είλαη αλαξηεκέλν, ζε κνξθή 

αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ησλ αληίζηνηρσλ  ζπζηεκηθψλ δηαγσληζκψλ, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο. 

Οη ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα 

θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε/θνηλνπξαμία. 

ii) ηελ Δγγχεζε πκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ ηεο παξνχζαο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

 

2.3.4.2 Α.ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σν πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

«Σερληθή Έθζεζε-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» θαη ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ «πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ» ηεο Γηαθήξπμεο, 

πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε 

βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηα σο άλσ Παξαξηήκαηα. 

2.3.4.3 Β.(ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ) 

ηε ηερληθή πξνζθνξά, νηθνλνκηθνί θνξείο ζα δειψλνπλ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο 

ηεο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

β) ηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ 

θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο 

πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη  

ή  ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ν επίζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη ππεχζπλεο 

δειψζεηο θέξνπλ ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο(εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

Πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ). 
 

ηνλ (ππν)θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 

ζπκπεξηιάβνπλ: 

Α. Δηδηθφηεξα γηα ηηο ΟΜΑΓΔ Α΄, Β΄ θαη Γ΄, ηα εμήο: 

1. Τπεχζπλε δήισζε φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ 

αλσηέξνπ άξζξνπ 2.3.4.3.Β θαη ην αξζξ.13 ηεο πγγξ.Τπνρξεψζεσλ) 

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015  γηα ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ηελ αξζξ.14, ηεο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ). (ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα από 

δηθεγόξν θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά 

ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή  κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο)]. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE γηα ηηο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο κε βάζε ην πξφηππν ΔΝ 12899-

1:2007 «ηαζεξέο πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο νδηθήο ζήκαλζεο» ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο,(ζχκθσλα κε 

ην αξζξ.14, ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ). (ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά 

κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα από δηθεγόξν θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, 

ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή  κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο) 

4. Πηζηνπνηεηηθά (ηειεπηαίνπ εμακήλνπ) απφ επίζεκν θνξέα ή νξγαληζκφ αλαθνξηθά κε ηελ αληαλάθιαζε 

ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο(ζχκθσλα κε ηελ αξζξ.14, ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ). 

5. Γξαπηή Βεβαίσζε απφ ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο σο πξνο ηνλ ρξφλν εγγχεζεο, ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εηψλ, 

ηνπ άξζξνπ Γ.1¨Δπηηνίρηεο πηλαθίδεο νλνκαηνζεζίαο νδψλ 50Υ30cm¨ φζνλ αθνξά ηελ κεκβξάλε ησλ 

πηλαθίδσλ(ζχκθσλα κε ην αξζξ.14 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 

αλσηέξσ άξζξνπ ζην παξάξηεκα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ). 

 

Β. Δηδηθφηεξα γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Γ΄, ηα εμήο: 

1. Τπεχζπλε δήισζε φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ 

αλσηέξνπ άξζξνπ  2.3.4.3.Β) 

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 γηα ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην αξζξ.14, ηεο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ). (ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα από 

δηθεγόξν θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά 

ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή  κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο)]. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE γηα  ηνπο ζηχινπο ζηήξημεο  πηλαθίδσλ ζήκαλζεο κε βάζε ην πξφηππν 

ΔΝ 10255:2007 «Με θεθξακέλνη ραιπβδνζσιήλεο θαηάιιεινη γηα ζπγθφιιεζε θαη θαηαζθεπή 
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ζπεηξσκάησλ-Σερληθνί φξνη παξάδνζεο» ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο,(ζχκθσλα κε ην αξζξ.14, ηεο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ). ). (ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά κεηαθξαζκέλα θαη 

επηθπξσκέλα από δηθεγόξν θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε 

θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε 
αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή  κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

ζύκβαζεο)]. 
 

Γ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Δ΄, ηα εμήο: 

1. Τπεχζπλε δήισζε φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ 

αλσηέξνπ άξζξνπ  2.3.4.3.Β) 

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 γηα ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ηελ αξζξ.14, ηεο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ).(ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα από 

δηθεγόξν θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά 

ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή  κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο)]. 

3. Γξαπηή Βεβαίσζε απφ ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο σο πξνο ηνλ ρξφλν εγγχεζεο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ, 

ηνπ άξζξνπ Δ.1¨Πιαζηηθά ζηήζαηα (ηχπνπ New Jersey) νδνκπιφθ φζνλ αθνξά ηελ γήξαλζε θαη ηνλ 

ρξσκαηηζκφ(ζχκθσλα κε ην αξζξ.14 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 

αλσηέξνπ άξζξνπ ζην παξάξηεκα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ). 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

2.3.5  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»/Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξάγξαθν 1.3.2 ηεο παξνχζαο  θξηηήξην 

αλάζεζεο  θαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη ζε επξψ γηα έθαζην ηκήκα, ζχκθσλα κε ηηο ελδεηθηηθέο 

ηηκέο, φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζζεί ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ «Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο» ηεο παξνχζαο, 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Δθηφο ηεο ειεθηξνληθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα, νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα 

επηζπλάςνπλ ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” θαη ην/ηα αληίζηνηρν/α ππφδεηγκα/ηα νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζε κνξθή pdf, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα, θαη ζπκπιεξσκέλα κε ηελ αλαγξαθφκελε πξνζθεξφκελε 

ηηκή, πνπ επηζπλάπηνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ ηεο παξνχζαο. 

ηελ πξνζθνξά πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ  3% θαη ζηελ επ’ απηνχ 

εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ  20%. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξφ/έο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:  

α) δε δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, 

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

θαη  

γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
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2.3.6 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ  

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δηαθνζίσλ ζαξάληα 

(240) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

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

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.3.7 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε 

θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

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

ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.3.1. (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.3.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ), 2.3.4. (Πεξηερφκελν Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο -  Σερληθήο Πξνζθνξάο), 2.3.5. 

(Πεξηερφκελν Φαθέινπ «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξά»/ Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 

2.3.6. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ) θαη 3.2. (Πξφζθιεζε 

ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - θαηαθχξσζεο) 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 3.1.1. 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 ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1.  ηεο 

παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά 

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

Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.  πεξ. γ) ηεο παξνχζαο  θαη ζηελ πεξίπησζε 

ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ, 

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ε)  ε νπνία ε νπνία θξίλεηαη σο κε θαλνληθή ήηνη: (παξ.3 άξζξνπ 26 Ν.4412/2016), ήηνη 

i. δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο (παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο), 

ii.  ππεβιήζε εθπξφζεζκα, 

iii.  ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζέκηηεο πξαθηηθήο, φπσο ζπκπαηγλίαο ή δηαθζνξάο, 

iv.  θξίζεθε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή αζπλήζηζηα ρακειή, κε δεφλησο αηηηνινγεκέλε ζχκθσλα κε ηα  

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1.2. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1. Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην χζηεκα, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

(Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  θαη ην άξζξν 16 ηεο ππ’ αξ. 

56902/215 Τ.Α, αθνινπζψληαο θαηά πεξίπησζε ηα εμήο ζηάδηα: 

1. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» κεηά 

ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ. Σελ ίδηα εκέξα 

ζα απνζθξαγηζζνχλ θαη νη θάθεινη πνπ πξνζθνκίζζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηα έληππα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.3.2.6 

ηεο παξνχζεο.  

2. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  

3. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» ηεο παξαγξάθνπ 3.2  ηεο 

παξνχζαο. 

Με ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν 

ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 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. Ζ δπλαηφηεηα ελεξγνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ αθνξά 

ζε επνπζηψδεηο αζάθεηεο ηεο πξνζθνξάο θαη επηδηψθεη ηε ζπκπιήξσζε λνκίκσο θαηαξράο ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ 

θαη φρη ηελ αλαπιήξσζε ηεο έιιεηςεο ηέηνησλ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνζθνξάο, ψζηε λα 

ζπκθσλεί κε φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. (Δι. πλ. Κιηκάθην Ε΄ Πξάμε 123/2017). 

3.1.2. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 

ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ζ  αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ 

πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ειέγρεη ηε γλεζηφηεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνπ πξνζθνκίδνπλ νη 

δηαγσληδφκελνη. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο (ε πιαζηή εγγπεηηθή δελ ζεσξείηαη 

εγγχεζε  - ηΔ 2147/2001), νη δηαγσληδφκελνη ζα απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 

θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή  Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ έγγξαθσλ  ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηελ 

απνδνρή θαη ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν 

πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ 

(ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
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δ) Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο έθξηλε πιήξε θαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο  θαη ζπληάζζεη  πξαθηηθφ, ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην άλσ φξγαλν, 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 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.  

 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 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 

ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), επηθπξψλνληαη κε κία απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε ηελ επηκέιεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ, καδί κε αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο  ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο.  

Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ νινθιεξψλεηαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 28 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019. 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ θαη θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

3.2.1 Μεηά ηελ νινθιήξσζε αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο 

πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηεο  απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη 

εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3. 

ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4  - 2.2.6 

απηήο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηνλ ρψξν 

«πλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο», θαη εηδηθφηεξα ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ», ζε κνξθή αξρείσλ .pdf. Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα 

εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Ληνζίσλ αξ. 22, 2νο φξνθνο, ψξεο: 08:00 – 15:00).   

 ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

3.2.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππεβιήζεθαλ, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ, αίηεκα πξνο ην αξκφδην 
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φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα 

απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη 

ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

ζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

3.2.3 Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3. (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο θαη 2.2.6 

(θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο. 

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο 

νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε  ην ΣΔΤΓ φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε 

γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ (άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3) 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.4 – 2.2.6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

3.2.4 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ-γλσκνδφηεζεο 

απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ηεο παξαγξάθνπ 3.3 ηεο παξνχζεο.  

Ζ αλσηέξσ απφθαζε, κε επηκέιεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο  

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο  «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο, καδί κε 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ 

επφκελε παξάγξαθν 3.4. 

3.3.1 Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ 

ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ 

επί απηψλ,  

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 

{ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηεο ππ’ αξηζκ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β΄1822/24.08.2015) ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην άξζξν 35 παξ. 3 ηνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α΄52)},   
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γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηνλ Γήκν 

Αζελαίσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, 

δ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη έπεηηα απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, 

δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.  

3.3.2 Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνζθαιεί, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο θαη ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζε απηφ ρξεζηψλ ηεο, ηνλ Αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο  είθνζη (20) εκέξεο,  

θνηλνπνηψληαο ηνπ ζρεηηθή έγγξαθε εηδηθή πξφζθιεζε, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ πζηήκαηνο. 

Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε,  θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 «Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ» ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

106 ηνπ Ν.4412/2016. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

3.4.1 Γηθαίσκα άζθεζεο πξνζθπγήο 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ απηνχ  θαη 

έρεη ή είρε ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο 

εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. 

3.4.2 Πξνζεζκία άζθεζεο πξνζθπγήο 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο είλαη:  

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ 

ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή 

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξέα, αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο,  

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο 

απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.  

Οη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θνηλνπνίεζεο θαη 

ιήγνπλ ηελ 7ε κ.κ. ψξα ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο, εάλ δε απηή είλαη θαηά ηνλ λφκν εμαηξέζηκε, νη 

πξνζεζκίεο ιήγνπλ ηελ 7ε κ.κ. ψξα ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο (πεξ. 12 άξζξν 1 ηνπ λ. 

1157/1981). 

3.4.3  Παξάβνιν 

1. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,50 ηνηο εθαηφ (0,50%) ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 
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(ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν χςνο ηνπ παξαβφινπ δε κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ εμαθνζίσλ (600) 

επξψ νχηε αλψηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ.  

2. Δπεηδή, ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο γηα ηκήκα (νκάδα) ηεο ζχκβαζεο, ην 

χςνο ηνπ παξαβφινπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο (νκάδαο) ή ησλ ηκεκάησλ (νκάδσλ) ηεο ζχκβαζεο 

ζρεηηθά κε ηα νπνία αζθείηαη ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

3. Σν παξάβνιν θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Ζ σο άλσ θαηάζεζε γίλεηαη 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο e-παξάβνινπ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππφ ηνλ θνξέα «Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

(ΑΔΠΠ)» (Κσδηθφο ηχπνπ παξαβφινπ 100) θαη απνηειεί έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Γεζκεχεηαη 

απηφκαηα κε ηελ πιεξσκή ζηελ ηξάπεδα (άξζξν 4  ηεο ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΔΚ 1675 Β’) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1126/10-08-2017 (ΦΔΚ 2957 Β΄) θαη δελ εθδίδεηαη βεβαίσζε ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο 

απφ ηελ ΑΔΠΠ. Χο βεβαίσζε ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 4 πδ. 39/2017 απνηειεί ε 

εθηχπσζε ηνπ παξάβνινπ κεηά ηελ πιεξσκή ηνπ, κε ηελ έλδεημε «δεζκεπκέλν» θαη επηζπλάπηεηαη, καδί κε ηα άιια 

απαηηνχκελα έγγξαθα ζηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

4.Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ κε 

ηελ απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο ΑΔΠΠ.  

Δπίζεο, επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαθαιεί ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί 

ηεο πξνζθπγήο. 

3.4.4  Αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο ΑΔΠΠ, κεηά απφ άζθεζε 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21 θαη επφκελα ηνπ Καλνληζκνχ Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ, εθηφο εάλ ε ΑΔΠΠ θαηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ 

Καλνληζκνχ, απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.4.5  Ηιεθηξνληθή θαηάζεζε πξνζθπγήο 

1. Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πεξηέρεη φιεο αλεμαίξεηα ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην 

αίηεκά ηεο. 

2. Ζ πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, φπσο απηφ παξαηίζεηαη ζηνλ 

Καλνληζκφ Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (π.δ. 39/2017). 

3. Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ, 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη 

επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν 

θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ.  

Χο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθπγήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο θαηαρψξηζεο απηήο ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ ηε Γ/λζε Αλάπηπμεο 

θαη Τπνζηήξημεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ΑΔΠΠ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

Χο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθπγήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο απφ ηελ ΑΔΠΠ κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σν αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ παξαιαβή ηεο πξνζθπγήο, ε 

ΑΔΠΠ εηδνπνηεί ειεθηξνληθά ηνλ πξνζθεχγνληα γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξνζθπγήο θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

απηήο. 

3.4.6  Κνηλνπνίεζε  πξνζθπγήο 
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην αξγφηεξν ηελ επφκελε ηεο θαηάζεζεο εξγάζηκε εκέξα, εηδνπνηεί ηελ ΑΔΠΠ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ηεο παξαρσξεί δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δπίζεο, ε  Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην 

αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο 

πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 362 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

• δηαβηβάδεη ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε 

θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο πξνζθπγήο θαη ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ηξίηνπο.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί ζηηο απφςεηο ηεο λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία ηεο 

πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 

ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ ΔΖΓΖ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. Τπνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ έσο πέληε 

(5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο. 

3.4.7  Παξέκβαζε 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο ηνπ νπνίνπ επεξεάδνληαη ηα ζπκθέξνληα, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηελ 

παξάγξαθν 3.4.6, παξέκβαζε ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, 

πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

3.4.8  Απφθαζε επί ηεο πξνζθπγήο – Γηαδηθαζία - πλέπεηεο 

1. Ο ζρεκαηηζκφο ηεο ΑΔΠΠ, πνπ εμεηάδεη ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ειέγρεη απηή σο πξνο ηε λνκηκφηεηά ηεο. 

2. Ο νηθείνο ζρεκαηηζκφο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο, ηελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο 

σο εηζεγεηή ηεο ππφζεζεο, ηνπο πξνβαιιφκελνπο  πξαγκαηηθνχο θαη λνκηθνχο ηζρπξηζκνχο ηνπ πξνζθεχγνληνο, ηηο 

απφςεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ παξεκβαίλνληνο, εθδίδεη 

απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία, θαηφπηλ θαλεξήο ςεθνθνξίαο, θαη είλαη αηηηνινγεκέλε.  

3. Ζ απφθαζε εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

4. Ζ ΑΔΠΠ κε ηελ απφθαζή ηεο, θαηά πεξίπησζε, δέρεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ή απνξξίπηεη ηελ πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή. Δπί απνδνρήο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξψλεηαη νιηθψο ή κεξηθψο ε πξνζβαιιφκελε 

πξάμε, ελψ επί απνδνρήο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο, αθπξψλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππφζεζε 

αλαπέκπεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα (άξζξν 367 παξ. 2 λ. 

4412/2016). 

5. Οη Αλαζέηνπζεο Αξρέο ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο ΑΔΠΠ. 

6. Οη απνθάζεηο θαη νη ζησπεξέο απνξξίςεηο ησλ πξνζθπγψλ απφ ηελ ΑΔΠΠ ππφθεηληαη απνθιεηζηηθά ζηα έλδηθα 

βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ σο θαησηέξσ 

παξάγξαθν. 

3.4.9  Γηθαζηηθή πξνζηαζία ζην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

πνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ 

αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κε ηξηκειή ζχλζεζε, ην νπνίν 

απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή αλ ε 

ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 1 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ζπδεηείηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
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θαηάζεζή ηεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο 

δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

3.4.10  Κνηλνπνίεζε απνθάζεσλ ηεο ΑΔΠΠ 

Οη απνθάζεηο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο ΑΔΠΠ θαη νη απνθάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αλαζηνιήο – πξνζσξηλψλ κέηξσλ 

θνηλνπνηνχληαη, κε επηκέιεηα ηνπ γξακκαηέα ηεο ΑΔΠΠ, ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, 

γηα ηνπο ιφγνπο θαη 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  θαιήο εθηέιεζεο 

4.1.       Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 

β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ/ησλ 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο θαη’ ειάρηζηνλ κε ην ζπκβαηηθφ 

ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2) κήλεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ην ζπκθσλεηηθφ. Ζ 

Αλαζέηνπζα Αξρή επηθνηλσλεί κε ην θνξέα πνπ ηηο έρεη εθδψζεη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5 ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε:  

Α. θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη, 

Β. θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 

Γ. επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο 

ηεο ζχκβαζεο, ή ζηελ πεξίπησζε ηεο ηκεκαηηθήο παξάδνζεο απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ πιηθψλ - εμαξηεκάησλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά, κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Γ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 

επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5 ηεο παξνχζαο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε 

ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο Φ.Π.Α.  

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Γηάξθεηα ζχκβαζεο - Σξνπνπνίεζε  θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

4.3.1. Γηάξθεηαο ζχκβαζεο  

Υξφλνο έλαξμεο ηζρχνο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ ππνγεγξακκέλνπ απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλεηηθνχ ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. (παξ. 7 άξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 άξζξν 11 ηεο ππ’ αξηζκ. 57654/22.05.2017 ΤΑ (ΦΔΚ 1781 Β΄/23.05.2017). 

Υξφλνο δηάξθεηαο πινπνίεζεο θαη ε παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά κέρξη θαη εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο. 

Η εληνιή παξάδνζεο ζα δίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, απφ ην ηκήκα Σερληθψλ πλεξγείσλ ηεο Γ/λζεο Οδνπνηίαο, 

Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ , ζε εκεξνκελίεο θαη πνζφηεηεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, 

48 ψξεο λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

 

4.3.2. Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 
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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, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 

 Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνέγθξηζε θάζε ηξνπνπνίεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην ζεκείν (εε) εδάθην (η) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 «Αξκνδηφηεηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο» ηνπ Ν. 4314/2014. 

4.4 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ 

ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.5  Σφπνο θαη Υξφλνο παξάδνζεο εηδψλ 

4.5.1  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζην εξγνηάμην DEXION (αιακηλίαο 20, Βνηαληθφο) ηεο 

Γ/λζεο Οδνπνηίαο, Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία θαη ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζηνλ 

νξηζκέλν ρξφλν πνπ ζα εθηειεζηεί ε ζχκβαζε ησλ εθαηφλ είθνζη (120)εκεξψλ. 

Η εληνιή παξάδνζεο ζα δίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ζηελ δηεχζπλζε ή ζηνλ αξηζκφ FAX πνπ ζα έρεη δειψζεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ, ζε εκεξνκελίεο θαη πνζφηεηεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία, 48 ψξεο λσξίηεξα απφ ηνλ 

εκεξνκελία παξάδνζεο. 

4.5.2 Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016, 

β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν 

Αλάδνρνο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.  

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ 

ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε 

παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.8 ηεο παξνχζαο (άξζξν 207 ηνπ λ. 

4412/2016). 

Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 

παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην ζπκβαηηθφ είδνο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

θαη Παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην ζπκβαηηθφ είδνο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 
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4.6  Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο 

Αλ ην πξνκεζεπφκελν είδνο θνξησζεί, παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 

ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ. 

Δάλ ηα είδε πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ 

εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε, παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ 

εηδψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δε ιακβάλεηαη 

ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ 

επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

4.7  Παξαιαβή εηδψλ – Υξφλνο παξαιαβήο εηδψλ 

4.7.1 H παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο 

θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν Αλάδνρνο. 

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ είδνπο κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ εηδψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 

ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.  

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο 

πξνκεζεπηέο. 

Δίδε πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε 

δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ πξνκεζεπηή. 

Δπίζεο, εάλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  δηελεξγήζεθαλ απφ 

πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄ έθεζε ησλ 

νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16.  

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.  

Ο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα 

ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο. 

4.7.2. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α΄ θαη Β΄ ηεο παξνχζαο.  

Αλ ε παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε 

θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα είδε απνδεηθηηθφ 

πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ είδνπο 

θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. 

4.8  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ εηδψλ – Αληηθαηάζηαζε 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ, κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή 

ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή. 
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Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο 

εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 

εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Ζ επηζηξνθή ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 

ηνπ λ. 4412/2016.  

4.9  Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ 

Ο Αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 

ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 

δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 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, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.. 

ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη 

αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ν πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο δελ παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ 

θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Αλσηέξα βία: Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνκήζεηαο, θαη 

β) ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

4.10  Σξφπνο πιεξσκήο – Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο αλαδφρνπ – Κξαηήζεηο 

4.10.1 Σξφπνο πιεξσκήο 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

ζπκβαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ σο θαησηέξσ παξάγξαθν 4.10.2 ηεο παξνχζαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ απηήλ ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ γηα πιεξσκή εγγξάθνπ, 

ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε5 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 

4152/2013 (Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο), θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη 

ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ αλάδνρν. 

4.10.2 Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο αλαδφρνπ 

ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
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α)Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.7 ηεο παξνχζαο, 

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα, 

γ) Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ, 

δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ 

λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

4.10.3 Κξαηήζεηο 

Σνλ  αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (ν Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν), ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε χςνπο 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(παξ. 7 άξζξν 375  Ν.4412/2016). 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) Ζ θξάηεζε απηή 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (παξ. 3 άξζξν 350 Ν. 4412/2016 θαη ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΦΔΚ 969/22.03.2017 

ηεχρνο Β')). 

γ) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. Με θνηλή απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ρξφλν, 

ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ( παξ. 6  άξζξν 36  λ. 4412/2016).  

δ) Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ 

εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20% (άξζξν 7 ηεο ΤΑ 5143/05.12.2014 (ΦΔΚ 3335/11.12.2014 ηεχρνο Β΄)). 

ε) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο επί 

ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (άξζξν 64 παξ. 2 λ.4172/2013 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α΄)). 

ζη) Έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο (αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο). Καηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζα πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ην απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο εμφδσλ 

δεκνζίεπζεο απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ (5νο φξνθνο, Σκήκα Λνγηζηεξίνπ, t.logistiriou@athens.gr).  

4.11  Οινθιήξσζε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

α) Ζ πξνκήζεηα παξαδφζεθε ζην ζχλνιφ ηεο.  

β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα είδε πνπ παξαδφζεθαλ.  

γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη 

δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, νινθιεξψζεθε ν 

ρξφλνο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο θαη απνδεζκεχζεθε ε ζρεηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

4.12  Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) 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,  

mailto:t.logistiriou@athens.gr
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β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) 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. 

4.13  Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 

4.9 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ), 4.5 (Σφπνο θαη Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 4.6 (Κπξψζεηο γηα 

εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο) θαη 4.8 (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη΄ 

εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ 

εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο 

πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο 

θπξψζεηο.  Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο 

ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο 

πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί 

απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, 

αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

4.14 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ 

λ. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4.15 Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο – Τπνθαηάζηαζε αλαδφρνπ 

τθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει 
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, 
ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
ε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει 
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να 
του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ 
και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

4.16 Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

Ο Γήκνο Αζελαίσλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (GDPR - 2016/679) ηεο ΔΔ 

θαη κε ηνλ εθαξκνζηηθφ εζληθφ λφκν 4624/2020. ηα πιαίζηα ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη ησλ ινηπψλ πξνβιεπφκελσλ ππνρξεψζεσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαρεηξίδεηαη, επεμεξγάδεηαη, 

απνζεθεχεη θαη δηαθηλεί δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε πεξίπησζε φπνπ ηέηνηα έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηνπο  
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ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πάληνηε ζηα πιαίζηα ηνπ αξρηθνχ ζθνπνχ επεμεξγαζίαο, ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο ελάζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο.  Οη θνξείο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

ζπλαηλνχλ ζηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν Γήκνο Αζελαίσλ έρεη νξίζεη Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO). Σει. 

Δπηθνηλσλίαο 210 5277519, dpo@athens.gr, θνο Καξαληθφιαο Νηθφιανο. 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΞΑΑ 

  
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

Παρασκεσή Κοντολέων Υρήστος Κοστσούμπας Ιωάννης Βακοσντούζης 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο Κ.Ο.Κ. θαη άιισλ εηδψλ νδηθήο 
ζήκαλζεο πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Οδνπνηίαο, Απνρέηεπζεο θαη Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ην 
έηνο 2021, πξνυπνινγηζκνχ 96.735,50€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 

Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο  Κ.Ο.Κ. ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ ή 
απνιεζζέλησλ πθηζηακέλσλ πηλαθίδσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ φπνπ απαηηείηαη, ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ. Δπίζεο αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη άιισλ εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο (θψλσλ- πιαζηηθψλ ζηεζαίσλ) 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζήκαλζε εθηεινχκελσλ έξγσλ, θαζψο θαη πηλαθίδσλ νλνκαηνζεζίαο. 

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ ζα έρεη επλντθά 
απνηειέζκαηα σο πξνο ηε ζσζηφηεξε ζήκαλζε ησλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηελ πιεξνθφξεζε  θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ 
ηνπ Γήκνπ. 

Η πξνκήζεηα αθνινπζεί ηνλ Κ.Ο.Κ, ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηηο επηηαγέο ηνπ Ν.4412/16. 

Οη θαηεγνξίεο θαη νη πνζφηεηεο ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ άιισλ εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο, είλαη απηέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ Δληαίν Πξνυπνινγηζκφ, ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ αλά νκάδα θαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

Οη θσδηθνί θαηά ην θνηλφ ιεμηιφγην εηδψλ CPV 2008 θαη ν θσδηθφο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο βάζεη NUTS είλαη νη 
παξαθάησ: 

KσδηθνίCPV 34923000-3 34928460-0 34928472-7 

 34992200-9 34992300-0 35121600-4 

Kσδηθφο NUTS 3: EL 303   

Η παξαιαβή ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ άιισλ εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο ζα γίλεη ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζεκεηψλνληαη αλαιπηηθά ζηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

Η  πξνκήζεηα ησλ πηλαθίδσλ ζα γίλεη κε δηαδηθαζία αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (Πξνζαξκνγή 
ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα, 
από νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά νκάδα εηδώλ. Κάζε πξνκεζεπηήο 
κπνξεί λα δψζεη πξνζθνξά γηα φιεο ή γηα φζεο εθ ησλ νκάδσλ ηεο πξνκήζεηαο επηζπκεί αιιά γηα ην ζχλνιν 
ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ ηεο θάζε νκάδαο. 

ηηο ηηκέο πξνζθνξάο  ησλ  πηλαθίδσλ ζα πεξηιακβάλεηαη  θαη ε αμία ησλ εμαξηεκάησλ 
ζηεξέσζήο ηνπο (θνριίεο ,πεξηθφριηα ,νχπα, ξνδέιεο, ραιχβδηλα εμαξηήκαηα, θιπ). Δπίζεο ζηηο ηηκέο 
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πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε κεηαθνξάο φισλ ησλ εηδψλ ζην εξγνηάμην ηεο DEXION,ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίσλ (αιακηλίαο 20, Βνηαληθφο). 

Η ζπλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  ελελήληα έμη 
ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ηξηάληα πέληε επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ (96.735,50€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη ζα επηβαξύλεη : 1) ηνλ ΚΑ Φ30 6654.002/2021 θαηά 
28.210,00 € θαη 2) ηνλ ΚΑ Φ30 6654.003/2021 θαηά 68.525,50 € 
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                                                           ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ    

     1.  ΟΜΑΔΑ   Α΄    ΠΙΝΑΚΙΔΕ  ΗΜΑΝΗ  Κ.Ο.Κ  ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ  «Ρ» CPV : 34992300-0 
 
     (Α/Α:  A 1 έωσ A47): P1, Ρ2, Ρ3, Ρ4, Ρ5,Ρ6,Ρ7, Ρ8, Ρ9, Ρ10, Ρ11, Ρ19,Ρ21,Ρ23, Ρ27, Ρ28, Ρ29, Ρ32, Ρ39, 
Ρ40,Ρ41, Ρ42, Ρ47, Ρ48, Ρ49, Ρ50, Ρ50α, Ρ50δ, Ρ51α, Ρ51δ, Ρ52,Ρ52α, Ρ52δ,Ρ53,Ρ54, Ρ55, Ρ65, Ρ66, 
Ρ70, Ρ71, Ρ72,Ρ76, Ρ77. 
 
     2. ΟΜΑΔΑ    B΄    ΠΙΝΑΚΙΔΕ  ΗΜΑΝΗ  Κ.Ο.Κ     
         α) ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ «Κ»  CPV : 34992300-0 
     (Α/Α:  Β1 έωσ Β 25):, K1α, K1δ, K2α, K2δ,Κ3,Κ4,Κ5,Κ6α,Κ6δ, Κ9, Κ10,Κ11,Κ12, Κ14,Κ15, Κ16, Κ17, 
Κ20, Κ21,Κ24,Κ25,Κ31,Κ36, Κ37, Κ41. 
  
         β) ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΕ «Π»  CPV : 34992300-0 
     (Α/Α:  Β26 έωσ Β35):   Π21, Π23,Π24, Π25, Π77, Π78, Π79, Π 92, Π92α, Προςωρινήσ ςήμανςησ. 
        
Για τισ Πινακίδεσ ιμανςθσ ΚΟΚ (ομάδεσ Αϋ και Β ϋ) Εφαρμόηονται οι παρακάτω διατάξεισ : 

Α)   ο Κ.Ο.Κ άρκρο 4, (Ν.2696/1999 ΦΕΚ 57 Α /23-3-99 και  Ν 3542/2007 ΦΕΚ 50 Α/ 2-3-2007 ), ςε ςυνδυαςμό με 
τισ  ΠΣΠ -301, -302,-303, -304, -305, -306 (ΦΕΚ 676Β/6-7-1974) ΚΤΑ  Α6/0/1/118 για τισ πινακίδεσ ςιμανςθσ. 

Β)   θ οδθγία 1-92 τθσ ΓΓΔΕ(ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) για κζματα ςιμανςθσ που δεν καλφπτονταν από τισ 
υπόλοιπεσ προδιαγραφζσ. 

Γ) θ Προςωρινι τεχνικι Προδιαγραφι για τθν επιλογι αντανακλαςτικϊν μεμβρανϊν, κατά περίπτωςθ,   
(ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102/ΦΕΚ 953Β/24-1-97 ΤΑ ΤΠΕΧΩΔΕ). 

Δ)   θ 16832 απόφαςθ ΤΠΕΧΩΔΕ που ενζκρινε τισ προδιαγραφζσ -310, -311 που αφοροφν  τα χρϊματα 
επιφανείασ (χρωματικζσ ςυντεταγμζνεσ) και τα οπιςκανακλαςτικά υλικά (αντανακλαςτικζσ μεμβράνεσ τφπων Ι και 
ΙΙ), των πινακίδων ςθμάνςεωσ οδϊν   (ΦΕΚ 954Β/31-12-1986). 

Ε)   οι ΠΣΠ -301-75 και -302-75 που αντικατζςτθςαν τα ςχετικά άρκρα των ΠΣΠ -301, -302  ωσ προσ τθν 
ποιότθτα του αλουμινίου των πινακίδων   (ΦΕΚ 99Β/28-1-76). 

τ)   θ απόφαςθ ΤΦ.ΤΜΕΔΙ,  ΔΜΕΟ/Ο/613/2010 (ΦΕΚ905Β/20-5-2011),που ενζκρινε τισ ΟΜΟΕ-7 ιμανςθ 
Εκτελοφμενων Ζργων ςε Οδοφσ (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ) και ΟΜΟΕ - 6 Κατακόρυφθ ιμανςθ Αυτοκινθτοδρόμων      (ΟΜΟΕ – 
ΚΑ) . 

Η)   θ απόφαςθ YΦ.ΠΕΧΩΔΕ  ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003   (ΦΕΚ946Β/9-7-2003) που ενζκρινε τθν Σ Π ιμανςθσ 
Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα όρια. 

Θ)  θ απόφαςθ ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ2302Β/16-9-2013) Ζγκριςθ Σεχνικϊν Οδθγιϊν κυκλοφοριακϊν 
παρεμβάςεων ςτο αςτικό περιβάλλον για τθν εφαρμογι τουσ ςε περιοχζσ ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων και περιοχζσ 
με αυξθμζνθ κίνθςθ ςτα πλαίςια βελτίωςθσ τθσ οδικισ αςφάλειασ. 
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Οι πινακύδεσ, ωσ προσ την καταςκευαςτικό τουσ διαμόρφωςη, το περιεχόμενο και την ανακλαςτικότητα, θα 
πρϋπει να ςυμμορφώνονται με τισ απαιτόςεισ του προτύπου ΕΝ 12899-1:2007 ταθερϋσ πινακύδεσ 
κατακόρυφησ οδικόσ ςόμανςησ (Μϋροσ 1), τισ οδηγύεσ ΟΜΟΕ-ΚΑ και την ΕΣΕΠ 05-04-06-00 του 
ΤΠΕΦΩΔΕ. 
Για την καταςκευό των πινακύδων θα χρηςιμοποιούνται αποκλειςτικϊ επύπεδα φύλλα κράματοσ 
αλουμινίου τύπου AlMg2 ό AlMgSi 1 (alloy 6082), κατηγορύασ «ανθεκτικϊ κρϊματα ςτο θαλϊςςιο νερό» κατϊ 
DIN 1725 Μϋροσ 1.Σο όριο αντοχόσ ςε εφελκυςμό θα εύναι τουλϊχιςτον 200Ν/mm 2 .Σο πάχοσ του 
ελάςματοσ θα εύναι  3,00 mm. Οι γωνύεσ των πινακύδων πρϋπει να εύναι ςτρογγυλευμένεσ , η δε ακτύνα 
ςτρογγύλευςησ θα εύναι 25mm περύπου. Οι επιφϊνειεσ των πινακύδων δεν επιτρϋπεται να εμφανύζουν 
αποκλύςεισ από το επύπεδο (επιπεδότητα) που να υπερβαύνουν το 1,5% τησ μεγαλύτερησ διϊςταςησ τησ 
πινακύδασ. 
Όλεσ οι πινακύδεσ ςόμανςησ KOK θα φϋρουν ανακλαςτικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι, (εγγύηςη 
επταετούσ διϊρκειασ) εκτόσ τησ πινακίδασ Ρ2 (STOP) που θα είναι τύπου ΙΙ (εγγύηςη δεκαετούσ 
διϊρκειασ).Η εγγύηςη αφορϊ την εναπομϋνουςα ανακλαςτικότητα ϋναντι τησ αρχικόσ (των καινούργιων 
μεμβρανών) που θα εύναι ≥ 50% μετά από 7 έτη για τον τύπο Ι, και ≥ 80% μετά από 7 έτη και ≥ 60% 
μετά από 10 έτη για τον τύπο ΙΙ. Η αντανακλαςτικό μεμβρϊνη των πινακύδων ςόμανςησ πρϋπει να φϋρει 
διακριτικό ςόμανςη CE, τα ϋτη διϊρκειασ ζωόσ καθώσ και την επωνυμύα του καταςκευαςτό του υλικού.  
 
 Οι πινακίδεσ, ωσ προσ το μζγεθοσ θα είναι μικρζσ με τα παρακάτω ςχήματα και διαςτάςεισ : 

Α.Α. 

ομάδασ 
Κωδικοί πινακίδων χήμα 

Διαςτάςεισ 

(mm) 
Παρατηρήςεισ 

Α1 Ρ1 ιςόπλευρο τρίγωνο πλευρά   600  

Α2 Ρ2 κανονικό οκτάγωνο πλευρά   247 εγγεγραμμζνο ςε τετράγωνο     
πλευράσ  600 mm 

 Α3,Α4 Ρ3 , Ρ4 ρόμβοσ πλευρά   400  

Α5, Α7 ζωσ 
Α41, Α 46, 
Α47 

Ρ5,Ρ7, Ρ8, Ρ9, 
Ρ10,Ρ11, Ρ19, 
Ρ21,Ρ23, Ρ27, Ρ28, 
Ρ29, Ρ32 *, Ρ39, 
Ρ40, Ρ41, Ρ42, Ρ47, 
Ρ48, Ρ49,  Ρ50, 
Ρ50α, 
Ρ50δ,Ρ51α,Ρ51δ 
Ρ52 Ρ52α, Ρ52δ, 
Ρ53,Ρ54,  Ρ55, Ρ65, 
Ρ66,  Ρ76, Ρ77 

κφκλοσ διάμετροσ  450 

*4 τφποι  Ρ32 

 

α) όριο ταχφτητασ 20 

β) όριο ταχφτητασ 30 

γ) όριο ταχφτητασ 40 

δ) όριο ταχφτητασ 50 

 

Α6 Ρ6 τετράγωνο πλευρά  450  

Α42 ζωσ 
Α45 

Ρ70 *, Ρ71, Ρ72 ορθογϊνιο 600Χ400 * 2 τφποι  Ρ70 

α) ΣΑΧΙ   β) ΜΟΣΟ 

Β1 ζωσ Β25 

K1α, K1δ, Κ2α, 
Κ2δ,Κ3,Κ4,Κ5, 

Κ6α,Κ6δ, Κ9, 
Κ10,Κ11,Κ12, 
Κ14,Κ15, Κ16, Κ17, 
Κ20 Κ21, 
Κ24,Κ25,Κ31, 

Κ36*,Κ37*,Κ41 

ιςόπλευρο τρίγωνο πλευρά  600 

Οι πινακίδεσ Κ36*,Κ37* ζχουν 

ςχήμα μορφήσ Χ 
 

Β26, 
Β27,Β29  

Π21, Π23,Π25 τετράγωνο πλευρά  450 
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Β28,Β30,Β
31 

Π24, Π77, Π78 ορθογϊνιο 800Χ200 
 

Β32 Π79 ορθογϊνιο 800Χ400  

Β33, Β34 Π92, Π92α ορθογϊνιο 900Χ600  

Β35 

Κίτρινη Πινακίδα 
προςωρινήσ 
ςήμανςησ με 
μαφρα κεφαλαία 
γράμματα** και 
μαφρο 
περίγραμμα  

ορθογϊνιο 1400Χ600 

** Αναγραφή ςε 3 γραμμζσ: 

ΠΡΟΩΡΙΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΑΔΙΕΞΟΔΟ 

 

την οπύςθια όψη των πινακύδων, η οπούα θα εύναι βαμμϋνη με χρώμα γκρι υψηλόσ αντοχόσ ςτισ καιρικϋσ 
ςυνθόκεσ, θα αναγρϊφεται με μαύρο χρώμα η φρϊςη : «Η ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΙΜΩΡΕΙΣΑΙ»  
ΚΟΚ άρθρο 10 παρ. 10. Θα αναγρϊφεται επύςησ με ψηφύα ύψουσ 2 cm ο κωδικόσ τησ πινακύδασ ,ο αριθμόσ 
και η ημερομηνύα τησ ςυμβϊςεωσ ,το όνομα του καταςκευαςτό  και το “ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.  
Ως προς ηης γρακκαηοζεηρές, ηα τρώκαηα σποβάζροσ θαη οπηζζοαλαθιαζηηθώλ επηθαλεηώλ, ηα ζτήκαηα 
θαη ηης αληοτές ζτεδηαζκού/σιοποίεζες έτοσλ εθαρκογή ηα θαζορηδόκελα ζηης ΟΜΟΕ-ΚΣΑ θαη ηο 
πρόησπο ΕΝ 12899. 

Οι πινακύδεσ θα διατηρούνται ςτην εργοςταςιακό τουσ ςυςκευαςύα κατϊ την παρϊδοςό τουσ ςτην υπηρεςύα.  
 
 
3. ΟΜΑΔΑ  Γ΄ ΠΙΝΑΚΙΔΕ  ΟΝΟΜΑΣΟΘΕΙΑ   ΚΑΙ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
α . ΕΠΙΣΟΙΦΙΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΟΝΟΜΑΣΟΘΕΙΑ ΟΔΩΝ 50 Φ 30 cm    CPV : 34992200-9, (Α/Α : Γ1) 

Πινακίδεσ ονοματοκεςίασ οδϊν από φφλλο κράματοσ αλουμινίου (AlMg2),πάχουσ 1 mm, ςχιματοσ ευκυγράμμου, 
ορκογωνικζσ, επίπεδεσ, διαςτάςεων 50Χ30 cm. Θα φζρουν ανακλαςτικό υπόβακρο από μεμβράνθ τφπου Ι,  
χρϊματοσ μπλε. Θα υπάρχει περίγραμμα λευκισ γραμμισ ,ςτρογγυλευμζνο κατάλλθλα (ςχιμα U) ςτισ 4 γωνίεσ, 
ςτθ κζςθ των οπϊν ςτερζωςθσ. Οι 4 οπζσ κα ζχουν διάμετρο 4 mm. 

Οι πινακίδεσ κα αναγράφουν, με ψηφιακή εκτφπωςη, τθ λζξθ ΟΔΟ και από κάτω το όνομα τθσ οδοφ με 
ελλθνικοφσ κεφαλαίουσ χαρακτιρεσ λευκοφ χρϊματοσ, κακϊσ και με λατινικοφσ κεφαλαίουσ χαρακτιρεσ κίτρινου 
χρϊματοσ. Ανάμεςα  ςτουσ ελλθνικοφσ και τουσ λατινικοφσ χαρακτιρεσ κα υπάρχει λευκι διαχωριςτικι γραμμι . 
Σο φψοσ των γραμμάτων κα κακορίηεται από το πλάτοσ τθσ αναγραφισ προςαρμοςμζνo κατάλλθλα ςτο εφροσ τθσ 
πινακίδασ από  5,5 cm ζωσ και 7 cm. Οι πινακίδεσ κα φζρουν πλαςτικοποίθςθ με ειδικι μεμβράνθ προςταςίασ 
από βανδαλιςμοφσ και κα ζχουν εγγφθςθ τουλάχιςτον 7 ετϊν. Οι πινακίδεσ θα ςυνοδεφονται από  
γαλβανιςμζνεσ ειδικζσ για τοίχο βίδεσ (τρυπανόβιδεσ μήκουσ 4 cm), ροδζλεσ και τα αντίςτοιχα οφπα για τη 
ςτερζωςή τουσ. Σα ονόματα των οδϊν κα τα υποδείξει θ Τπθρεςία. 

  

β . ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (2,5 Φ 3,0 cm)  ΜΑΤΡΑ   CPV : 35121600-4 (Α/Α : Γ2) 

Αυτοκόλλθτα κεφαλαία γράμματα και αρικμοί βινυλίου, μαφρου χρϊματοσ ,μικουσ 2,5 cm, και φψουσ 3,0 cm, ςε 
λευκό φόντο 3Χ5 cm για τθν αναγραφι των αρικμϊν κυκλοφορίασ των οχθμάτων ΑΜΕΑ ςτισ  πινακίδεσ που 
ορίηουν τισ κζςεισ  ςτάκμευςισ τουσ . Σα γράμματα και οι αρικμοί κα είναι ςε φφλλα (0,50 m2 ανά φφλλο) και κα 
υποδειχκοφν από τθν Τπθρεςία. 

γ . ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (2,5 Φ 3,0 cm) ΛΕΤΚΑ   CPV : 35121600-4 (Α/Α : Γ3) 

Αυτοκόλλθτα κεφαλαία γράμματα και αρικμοί βινυλίου, λευκοφ χρϊματοσ ,μικουσ 2,5 cm, και φψουσ 3,0 cm, για 
τθν αναγραφι ςτισ ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ Ρ39,Ρ40,Ρ41,Ρ42, εξαιρζςεων οχθμάτων από τθν απαγόρευςθ ςτάςθσ 
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και ςτάκμευςθσ. Σα γράμματα και οι αρικμοί κα είναι ςε φφλλα (0,50 m2 ανά φφλλο) και κα  υποδειχκοφν από τθν 
Τπθρεςία. 

       4.  ΟΜΑΔΑ   Δ΄    ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

α. ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ   2 ½ ΄΄ ΜΗΚΟΤ 3,00 m CPV : 34928472-7 (Α/Α : Δ1) 
τύλοσ Πινακύδων από χαλυβδοςωλόνα γαλβανιςμϋνο εν θερμώ , ονομαςτικόσ διαμϋτρου 2 ½" 
(Υ76), πραγματικόσ διαμϋτρου dεξ=76,1mm,πϊχουσ τοιχώματοσ 2,5 mm, μόκουσ 3,00 m,  
ςύμφωνα με τισ Οδηγύεσ Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)-2003 Σεύχοσ 6 Μϋροσ 4: τόριξη 
Πινακύδων όμανςησ (Παρϊρτημα ΙΙΙ τόριξη κυκλοφοριακών πινακύδων Κινδύνου, Ρυθμιςτικών, 
Πρόςθετων και Πληροφοριακών ταθερού Περιεχομϋνου). Για τη ςτεγανότητα ςτο εςωτερικό  τουσ 
οι ςτύλοι θα φϋρουν πλαςτικό κεφαλό ςτο ϊνω ϊκρο. Για τη ςτόριξη των πινακύδων ,κϊθε ςτύλοσ 
θα ϋχει τρεισ  οπέσ για βύδεσ Β8.8  12 cm, η πρώτη ςε απόςταςη 7cm από την κεφαλό, η δεύτερη ςε 
απόςταςη 35cm από την πρώτη και η τρύτη ςε απόςταςη 15 cm από την δεύτερη. 
Οι ςτύλοι ςτήριξησ των πινακίδων, θα είναι με ραφή, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 1501-05-04-07-
00 “Διατάξεισ ςτήριξησ πινακίδων κατακόρυφησ ςήμανςησ”. 
 

β. ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ   2 ½΄΄ ΜΗΚΟΤ 3,30 m CPV : 34928472-7 (Α/Α : Δ2) 
τύλοσ Πινακύδων από χαλυβδοςωλόνα γαλβανιςμϋνο εν θερμώ ,ονομαςτικόσ διαμϋτρου 2 ½" (Υ76), 
πραγματικόσ διαμϋτρου dεξ=76,1mm,πϊχουσ τοιχώματοσ 2,5 mm, μόκουσ 3,30 m, ςύμφωνα με τισ Οδηγύεσ 
Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)-2003 Σεύχοσ 6 Μϋροσ 4: τόριξη Πινακύδων όμανςησ (Παρϊρτημα ΙΙΙ 
τόριξη κυκλοφοριακών πινακύδων Κινδύνου, Ρυθμιςτικών, Πρόςθετων και Πληροφοριακών ταθερού 
Περιεχομϋνου). Για τη ςτεγανότητα ςτο εςωτερικό τουσ οι ςτύλοι θα φϋρουν πλαςτικό κεφαλό ςτο ϊνω 
ϊκρο. Για τη ςτόριξη των πινακύδων, κϊθε ςτύλοσ θα ϋχει τέςςερισ οπέσ για βύδεσ  Β8.8  12 cm, η πρώτη ςε 
απόςταςη 7cm από την κεφαλό, η δεύτερη ςε απόςταςη 35cm από την πρώτη , η τρύτη ςε απόςταςη 15 cm 
από την δεύτερη και η τϋταρτη ςε απόςταςη 35 cm από την τρύτη. 

Οι ςτύλοι ςτήριξησ των πινακίδων, θα είναι με ραφή,  ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 1501-05-04-07-00 
“Διατάξεισ ςτήριξησ πινακίδων κατακόρυφησ ςήμανςησ”. 

 
       5.  ΟΜΑΓΑ   Δ΄    ΔΙΓΗ  ΟΓΙΚΗ  ΗΜΑΝΗ  

   α. ΠΛΑΣΙΚΑ ΣΗΘΑΙΑ ΣΤΠΟΤ NEW JERSEY  CPV: 34923000-3, (Α/Α : Ε1) 
Σα πλαςτικά ςτθκαία, που χρθςιμοποιοφνται για τον αποκλειςμό και τθν οριοκζτθςθ περιοχϊν ςε οδοφσ όπου 
εκτελοφνται ζργα, κα είναι καταςκευαςμζνα από πολυαικυλζνιο υψθλισ ποιότθτασ με αυξθμζνθ  αντοχι ςτισ 
μθχανικζσ καταπονιςεισ, τισ αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία. 
Διαςτάςεισ : Μικοσ 1000mm, Υψοσ 600mm ,Πλάτοσ  βάςθσ ≥ 400mm.  
Σο χρϊμα τουσ κα είναι λευκό ι κόκκινο (50% τθσ ποςότθτασ το κάκε χρϊμα)  για να τοποκετοφνται εναλλάξ και 
να προκαλοφν τθν προςοχι των οδθγϊν. 
Δεξιά και αριςτερά (κατά μικοσ) κα φζρουν ειδικζσ υποδοχζσ ςυνδζςμων (αρςενικό - κθλυκό) για τθ δθμιουργία 
ςυςτοιχίασ ευκφγραμμθσ ι καμπυλόγραμμθσ. 
Σα ςτθκαία κα είναι εξοπλιςμζνα με οπζσ και τάπεσ ςε κατάλλθλα ςθμεία ϊςτε να είναι δυνατι θ εφκολθ 
πλιρωςι τουσ με νερό (ι άμμο) και θ εκκζνωςι τουσ, με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ευςτάκειάσ τουσ και τθν εφκολθ 
μεταφορά και αποκικευςι τουσ. το κάτω μζροσ κα ζχουν εςοχζσ ϊςτε να μεταφζρονται με κλαρκ. 
Σο βάροσ τουσ κα είναι 8 kg περίπου όταν είναι κενά  και 50 kg τουλάχιςτον όταν γεμίηουν με νερό ι άμμο.  
Γιρανςθ και χρωματιςμόσ προϊόντοσ εγγυθμζνοσ τουλάχιςτον για 5 χρόνια. Σα ςτθκαία κα είναι ςφμφωνα με τθν 
απόφαςθ ΔΙΠΑΠ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ 946Β/9-7-2003) «Ζγκριςθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ ιμανςθσ Εκτελοφμενων 
Οδικϊν ζργων εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα όρια». 
Για τθν διαςφάλιςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ κα πρζπει να δοκεί από τισ εταιρείεσ καταςκευισ γραπτι βεβαίωςθ ωσ 
προσ τον χρόνο εγγφθςθσ των προσ προμικεια υλικϊν. 
 

β. ΚΩΝΟΙ  ΗΜΑΝΗ: CPV 34928460-0, (Α/Α : Ε2)  
Κψλνη , χςνπο  50cm, θαηαζθεπαζκέλνη απφ εχθακπην πιαζηηθφ PVC, ζε ρξψκα θφθθηλν ή πνξηνθαιί έρνπλ ιεία 
θαη ζηηιπλή επηθάλεηα ρσξίο απιαθψζεηο θαη θπκαηηζκνχο, ζα είλαη νιφζσκνη ρσξίο ξαθέο θαη δελ ζα πξνμελνχλ 
δεκηέο ζηα δηεξρφκελα νρήκαηα θαηά ηελ πξφζθξνπζε. Θα θέξνπλ δχν   δαθηπιίνπο αληαλαθιαζηηθήο κεκβξάλεο 
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(πάρνπο 9 cm θαη΄ ειάρηζηνλ) πςειήο  αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΗΗ. Ζ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ζα έρεη 
αξγπξφιεπθν ρξψκα θαη ζα είλαη ζηαζεξά θνιιεκέλε. Οη θψλνη ζα έρνπλ ηεηξαγσληθή βάζε (28,5Υ28,5) ±1 cm, 
ζρεδηαζκέλε κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη απφιπηε ηζνξξνπία θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ν έλαο 
επάλσ ζηνλ άιιν, κε ηξφπν πνπ ην ζπλνιηθφ χςνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ αξρηθνχ.  ην επάλσ κέξνο ζα 
ππάξρεη νπή γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ ελαπφζεζή ηνπο. Θα έρνπλ ρακειφ θέληξν βάξνπο θαη ζα παξνπζηάδνπλ 
κεγάιε επθακςία έηζη ψζηε κεηά ηελ παξακφξθσζή ηνπο λα επαλέξρνληαη ακέζσο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Οη θψλνη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΓΗΠΑΠ/νηθ/502/2003 (ΦΔΚ 946Β/9-7-2003) «Έγθξηζε Σερληθήο 
Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Οδηθψλ έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα» 
θαη ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ pr EN 13422:2004 

Αλαθιαζηηθή κεκβξάλε:  ζα είλαη ηχπνπ ΗΗ θαηά ηελ  16832 απφθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ ( ΦΔΚ 954/86). 

ήκαλζε: (ζηε βάζε) θαηαζθεπαζηήο, αξηζκφο έγθξηζεο 

Δπηθφιιεζε αλαθιαζηηθήο κεκβξάλεο: ζρέδην επξσπατθνχ πξνηχπνπ CENT C 226 N 143 E (παξ.7.8) ή 
ηζνδχλακν εζληθφ πξφηππν.        
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β΄ : ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν  (Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο) 

Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο Κ.Ο.Κ. θαη άιισλ εηδψλ 
νδηθήο ζήκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Οδνπνηίαο, Απνρέηεπζεο θαη Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ γηα ην 
έηνο 2021 , πξνυπνινγηζκνχ 96.735,50 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 
Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο  Κ.Ο.Κ. ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ ή 
απνιεζζέλησλ πθηζηακέλσλ πηλαθίδσλ, θαζψο  θαη ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ φπνπ απαηηείηαη, ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίσλ. Δπίζεο αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη άιισλ εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο (θψλσλ - πιαζηηθψλ 
ζηεζαίσλ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζήκαλζε εθηεινχκελσλ έξγσλ ,θαζψο θαη πηλαθίδσλ 
νλνκαηνζεζίαο. 
Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ ζα έρεη επλντθά 
απνηειέζκαηα σο πξνο : ηε ζσζηφηεξε ζήκαλζε ησλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ, θαη ηελ πιεξνθφξεζε  θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ 
ηνπ Γήκνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν  (Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο) 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο : 

1. ηνπ λ. 4605/2019 (ΦΔΚ 52Α/1-4-2019) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 
2016/943 ηνπ Δ.Κ. θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ινπλίνπ 2016 (EEL 157 ηεο 15.6.2016) …….. Μέηξα γηα 
ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

2. ηνπ  λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 113Α/19-7-2018) Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο-Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο-Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»], 

3. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,  

4. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

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

 

Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο, πνπ επαλαιακβάλνληαη θαη ζπκπιεξώλνληαη ιεπηνκεξώο ζηε 
Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, εθαξκόδνληαη όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ ζήκεξα. 
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ΑΡΘΡΟ 3ν  (Πξνϋπνινγηζκόο - Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο ) 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί  ζην πνζφ ησλ 78.012,50 € πιένλ ΦΠΑ 18.723,00 €  
ήηνη ζύλνιν 96.735,50  € θαη ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ ΚΑ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 
σο εμήο: 

 A) ζηνλ ΚΑ Φ30 6654.002 πξνυπνινγηζκνχ 2021 πνζφ 28.210,00€ θαη 

 Β) ζηνλ ΚΑ Φ30 6654.003 πξνυπνινγηζκνχ 2021 πνζφ 68.525,50€ επξψ  

 Η πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ν  (πκβαηηθά ζηνηρεία) 

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο  πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α)  Η  Γηαθήξπμε 

β)  Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

γ)  Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

  δ)  Η  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ε)  Σν Τπφδεηγκα Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ζη)  Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν  (Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο) 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο 
πξνκήζεηαο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ 
ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη 
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην (ηζρύεη θαηά 
πεξίπησζε γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα Οηθνλνκηθνύο Φνξείο). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν  (Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα) 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα δηαζέηνπλ κέζν γεληθό εηήζην θύθιν 
εξγαζηώλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο παξνχζεο ηξηεηία, (δειαδή γηα ηα έηε 2017 - 
2018 - 2019), ίζν ή αλψηεξν κε ην 30% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο. 
 Γηα ην ζθνπφ απηφ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψζεη κε ην ΣΔΤΓ  φηη δηαζέηεη ηελ αλσηέξσ νηθνλνκηθή 
επάξθεηα θαη φηη ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία (π.ρ. ηζνινγηζκνχο 
θιπ), κεηά ηελ απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 
ηνπ Ν. 4412/2016. 
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ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα άξζξα ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά αλαιχνληαη 
ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην αλσηέξσ πνζνζηφ 30% ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ζα αθνξά 
ζηνλ αληίζηνηρν  ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ρσξίο ΦΠΑ ηνπ/ησλ ζπγθεθξηκέλνπ/σλ άξζξνπ/σλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ν  (Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα) 
Γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ή θαη 
πεξηζζόηεξεο ζπκβάζεηο ζπλαθνύο κε ην δεηνύκελν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο , νη νπνίεο 
αζξνηζηηθά ζα είλαη ζπλνιηθήο αμίαο ίζεο κε ην 30% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ΦΠΑ. 
Γηα ην ζθνπφ απηφ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψζεη κε ην ΣΔΤΓ φηη δηαζέηεη ηελ αλσηέξσ εκπεηξία θαη ζα 
πξνζθνκηζζεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά ηελ απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016 ηα εμήο απνδεηθηηθά ζηνηρεία : 
   εάλ κελ, ν απνδέθηεο είλαη  Γεκφζηα Αξρή, κε αληίγξαθα ζπκβάζεσλ θαη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
   εάλ δε, ν απνδέθηεο είλαη Ιδησηηθφο Φνξέαο, είηε κε αληίγξαθα απφ επίζεκα παξαζηαηηθά, είηε κε 
βεβαίσζε ηνπ απνδέθηε ησλ πξνκεζεηψλ. 
ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα άξζξα ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά αλαιχνληαη 
ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην αλσηέξσ πνζνζηφ 30% ηερληθήο ηθαλφηεηαο ζα αθνξά ζηνλ 
αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ρσξίο ΦΠΑ ηνπ/ησλ ζπγθεθξηκέλνπ/σλ άξζξνπ/σλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ν  (Σξόπνο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο) 

Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ δηαδηθαζία αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ. 
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα, από νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά 
(ρακειόηεξε ηηκή) απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά νκάδα εηδώλ , ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πεξί 
πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο θαη εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φηη ε 
πξνζθνξά πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φια ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε. 
    Κάζε πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δψζεη πξνζθνξά γηα φιεο γηα δχν ή γηα κία εθ ησλ νκάδσλ ηεο 
πξνκήζεηαο αιιά γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θαη ησλ πνζνηήησλ ηεο θάζε νκάδαο.   
Σα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε Τπεξεζία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηνλ 
Δλδεηθηηθό Πξνϋπνινγηζκό αλά νκάδα θαη ηνλ Δληαίν  Δλδεηθηηθό Πξνϋπνινγηζκό. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν  (ύκβαζε) 

Μεηά  ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο , ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 § 4 ηνπ 
Ν.4412/2016.  
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 
πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 
ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή ή ηελ 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηελ § 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ 
Ν.4412/2016. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. (δ) ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν  (Δγγπήζεηο) 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο  (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, χςνπο 
2% επί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ην/ηα νπνίν/νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά ρσξίο 
ΦΠΑ (άξζξν 72 §1α  Ν. 4412/16). 
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Αλαιπηηθά, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο  πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ αλά νκάδα εηδψλ είλαη νη 
θάησζη : γηα ηελ Α νκάδα  885,00 € , γηα ηε  Β νκάδα  222,00 €, γηα ηε Γ  νκάδα 138,00 € , γηα ηε Γ  
νκάδα 121,00 € , γηα ηελ Δ νκάδα   197,00 €  ελώ γηα ην ζύλνιν ησλ νκάδσλ είλαη  1561,00 €. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 § 2β ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο  ηζρχνο ηεο ζα 
είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) κήλεο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
( άξζξν 72 § 2β ηνπ λ. 4412/2016). 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη. 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο  κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  
 

ΑΡΘΡΟ 11ν  (Υξόλνο έλαξμεο θαη πινπνίεζεο -Σόπνο –Σξόπνο παξάδνζεο) 

Ο ρξόλνο έλαξμεο ηζρύνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο 
ππνγεγξακκέλεο  απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζχκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗ ,ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 § 7 ηνπ  
Ν.4412/2016 θαη ηελ ΤΑ 57654/22.05.2017 ΦΔΚ 1781 Β 23.05.2017 «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΚΗΜΓΗ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 
Υξόλνο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηόλ είθνζη (120) εκεξώλ απφ ηελ 
αλάξηεζε ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗ. 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016.  
Σόπνο παξάδνζεο ζα είλαη ην εξγνηάμην ηεο DEXION ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (αιακηλίαο 20, 
Βνηαληθόο).  
Η εληνιή παξάδνζεο ζα δίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ζηελ δηεχζπλζε ή ζηνλ αξηζκφ FAX πνπ ζα αλαγξάθεη 
κε δήισζή ηνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ .  
Η εληνιή παξάδνζεο ζα δίλεηαη απφ ην Σκήκα Σερληθώλ πλεξγείσλ ηεο Γ/λζεο Οδνπνηίαο, 
Απνρέηεπζεο θαη Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ, ζε εκεξνκελίεο θαη πνζφηεηεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
Τπεξεζία, 48 ώξεο λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 
Η κεηαθνξά  θαη απφζεζε ησλ πιηθψλ, ζην ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί, ζηελ απνζήθε ηνπ εξγνηαμίνπ ηεο 
DEXION ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ν  (Παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ) 

Η παξάδνζε ζα γίλεηαη εληφο ησλ εξγαζίκσλ σξψλ ηνπ Γήκνπ, ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά  θαη ζύκθσλα 
κε ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο αιιά κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ ζχκβαζε πξνζεζκία, 
κε παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ αλ ην επηζπκεί. 
Γηα ηηο παξαδφζεηο ζα ελεκεξψλεηαη ε εθάζηνηε αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 
λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 
Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή, ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε ζπλέπεηα 
ηνπ πξνκεζεπηή σο πξνο ηνλ ρξφλν, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδεη. 
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε Δπηηξνπή 
κπνξεί λα απνξξίςεη ηα παξαιακβαλφκελα πιηθά θαη λα πξνηείλεη  ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. Αλ ν αλάδνρνο 
δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 213 ηνπ 
Ν4412/2016. 
ηελ πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 207 ηνπ 
Ν4412/2016 θπξψζεηο. 
Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε πξσηφθνιιν πνπ ζα ζπληάζζεηαη κφιηο  ηειεηψζεη ε 
θαηά πεξίπησζε παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 
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ΑΡΘΡΟ 13ν  (Πξνέιεπζε ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ) 

α) ηε ηερληθή πξνζθνξά,  νηθνλνκηθνί θνξείο ζα δειψλνπλ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ 
πνπ πξνζθέξνπλ. 

β) Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν 
πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ 
δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη 
ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ 
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν 
εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή 
ηνπο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ 
επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη  ή  ε νπνία  
εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ν επίζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί 
έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη 
αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο θέξνπλ ππνγξαθή 
κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ν  (Πνηόηεηα, πξνέιεπζε ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ, πηζηνπνηήζεηο) 

Γήκνο  ελδηαθέξεηαη γηα πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ε Δπηηξνπή παξαιαβήο, κπνξεί λα ζηείιεη ηα 
παξαιακβαλφκελα πιηθά γηα  έιεγρν, ζε νπνηνδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ηεο εξγαζηήξην γηα εμαθξίβσζε ησλ 
ηερληθψλ ηνπο  ραξαθηεξηζηηθψλ. Σν θόζηνο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή 
(άξζξν 208 § 3 ηνπ Ν4412/2016). 

Πηζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη απφ ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ θαη ηηο εηαηξείεο πξνκήζεηαο 
(αλ είλαη δηαθνξεηηθέο ) : 

    Γηα ηηο ΟΜΑΓΔ Α’, Β’ θαη Γ’ 
1) χζηεκα ISO 9001:2015 «Πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο» γηα ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ 
θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. 
2) Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE γηα ηηο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο κε βάζε ην πξόηππν ΔΝ 
12899-1:2007 «ηαζεξέο πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο νδηθήο ζήκαλζεο» ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 
3)  Πξφζθαηα (ηειεπηαίνπ εμακήλνπ) πηζηνπνηεηηθά απφ επίζεκν θνξέα ή νξγαληζκφ αλαθνξηθά κε ηελ 
αληαλάθιαζε ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο. 
4) Γηα ην άξζξν Γ1 γξαπηή βεβαίσζε απφ ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο γηα εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 7 (επηά) 
εηψλ φζνλ αθνξά ηε κεκβξάλε πξνζηαζίαο ησλ πηλαθίδσλ.  
 
     Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Γ’ 
1) χζηεκα ISO 9001:2015 «Πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο» γηα ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ 
θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. 
2) Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE γηα ηνπο ζηχινπο ζηήξημεο  πηλαθίδσλ ζήκαλζεο κε βάζε ην πξφηππν 
ΔΝ 10255:2007 «Με θεθξακέλνη ραιπβδνζσιήλεο θαηάιιεινη γηα ζπγθφιιεζε θαη θαηαζθεπή 
ζπεηξσκάησλ-Σερληθνί φξνη παξάδνζεο» ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 
. 
    Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Δ’ 
1) χζηεκα ISO 9001:2015 «Πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο» γηα ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ 
θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. 
2) Γηα ην άξζξν Δ1,γξαπηέο βεβαηψζεηο απφ ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο γηα εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) 
εηψλ φζνλ αθνξά ηε γήξαλζε θαη ην ρξσκαηηζκφ ησλ πιαζηηθψλ ζηεζαίσλ ηχπνπ New Jersey.  
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ΑΡΘΡΟ 15ν  (πκβαηηθό Πιαίζην) 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ν   (Πιεξσκή αλαδόρνπ) 

 Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη  γηα ην 100%  ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ 
παξαιεθζεί νξηζηηθά θαη έρεη εθδνζεί ην ζρεηηθφ έληαικα πιεξσκήο απφ ηνλ Γήκν. Σα δηθαηνινγεηηθά 
πιεξσκήο  αλαθέξνληαη ζην άξζξν  200 §4 ηνπ Ν.4412/2016. 

  

ΑΡΘΡΟ 17ν  (Αλαζεώξεζε ηηκώλ) 

Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνκήζεηαο θαη δελ αλαζεσξνχληαη γηα θαλέλα ιφγν.   

 
ΑΡΘΡΟ 18ν   (Κξαηήζεηο-Έμνδα δεκνζίεπζεο) 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, νη εμήο θξαηήζεηο :  
 
Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. (άξζξν 4 §3 ηνπ 
Ν.4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4605 /2019). 
Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Α.Δ.Π.Π (άξζξν 350 §3 ηνπ Ν 4412 / 16 , 
ΚΤΑ  1191/14-3-17 ΦΔΚ  Β 969/22-3-2017) . 
Κξάηεζε  0,02% ππέξ ηνπ ΓΗΜΟΙΟΤ , ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, 
θαζψο θαη θάζε ζπµπιεξσµαηηθήο  ζχµβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσµή απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνµα θαη γηα ινγαξηαζµφ ηεο Γεληθήο ∆ηεχζπλζεο ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη 
Πξνκεζεηψλ (άξζξν 36 § 6 ηνπ Ν 4412/2016). 
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ 
επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 
 
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ 
εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
 
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο (αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο). 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ην απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ηνπ 
θφζηνπο δεκνζηεπηηθψλ  εμφδσλ απφ ην Σκήκα Λνγηζηεξίνπ ηεο  Γλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ. 
 
Ο ΦΠΑ 24% βαξχλεη ην Γήκν Αζελαίσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ΄ : ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΘ ΔΝΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ                                                ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΘΜΑΝΘ Κ.Ο.Κ  
Δ/ΝΘ ΟΔΟΠΟΙΙΑ,ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ                                                                      ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΘ ΘΜΑΝΘ» 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                     
ΣΜΘΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΙΓΧΝ 

Α΄ΟΜΑΓΑ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ. ΠΟ. ΣΙΜ./ΜΟΝ. ΓΑΠΑΝΗ 
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1 Πηλαθίδα Ρ 1 , κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 20 11,50 € 230,00 € 

2 
Πηλαθίδα Ρ2 (STOP), κεκβξάλε ηχπνπ ΙΙ,        

(α= 24,70 cm, d =60 cm) 
ηεκάρηα 300 23,00 € 6.900,00 € 

3 Πηλαθίδα Ρ3 , κεκβξάλε ηχπνπ Η (40X40 cm) ηεκάρηα 20 11,50 € 230,00 € 

4 Πηλαθίδα Ρ4 , κεκβξάλε ηχπνπ Η (40X40 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

5 Πηλαθίδα Ρ5 , κεκβξάλε ηχπνπ Η,(d =45 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

6 Πηλαθίδα Ρ6 , κεκβξάλε ηχπνπ Η (45X45 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

7 Πηλαθίδα Ρ7, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 300 11,50 € 3.450,00 € 

8 Πηλαθίδα Ρ8, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 50 11,50 € 575,00 € 

9 Πηλαθίδα Ρ9, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

10 Πηλαθίδα Ρ10, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

11 Πηλαθίδα Ρ11, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

12 Πηλαθίδα Ρ19, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 
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13 Πηλαθίδα Ρ21, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

14 Πηλαθίδα Ρ23, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

15 Πηλαθίδα Ρ27, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 300 11,50 € 3.450,00 € 

16 Πηλαθίδα Ρ28, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 300 11,50 € 3.450,00 € 

17 Πηλαθίδα Ρ29, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 50 11,50 € 575,00 € 

18 
Πηλαθίδα Ρ32, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (φξην 

ηαρχηεηαο 20)  (d =45 cm) 
ηεκάρηα 60 11,50 € 690,00 € 

19 
Πηλαθίδα Ρ32, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (φξην 

ηαρχηεηαο 30)  (d =45 cm) 
ηεκάρηα 30 11,50 € 345,00 € 

20 
Πηλαθίδα Ρ32, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (φξην 

ηαρχηεηαο 40)  (d =45 cm) 
ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

21 
Πηλαθίδα Ρ32, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (φξην 

ηαρχηεηαο 50)  (d =45 cm) 
ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

22 Πηλαθίδα Ρ39, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 70 11,50 € 805,00 € 

23 Πηλαθίδα Ρ40, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 300 11,50 € 3.450,00 € 

24 Πηλαθίδα Ρ41, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 50 11,50 € 575,00 € 

25 Πηλαθίδα Ρ42, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 50 11,50 € 575,00 € 

26 Πηλαθίδα Ρ47, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 30 11,50 € 345,00 € 

27 Πηλαθίδα Ρ48, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 50 11,50 € 575,00 € 

28 Πηλαθίδα Ρ49, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 50 11,50 € 575,00 € 

29 Πηλαθίδα Ρ50, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 20 11,50 € 230,00 € 

30 Πηλαθίδα Ρ50α, κεκβξάλε ηχπνπ Η,(d =45 cm) ηεκάρηα 30 11,50 € 345,00 € 

31 Πηλαθίδα Ρ50δ, κεκβξάλε ηχπνπ Η,(d =45 cm) ηεκάρηα 30 11,50 € 345,00 € 

32 Πηλαθίδα Ρ51α, κεκβξάλε ηχπνπ Η,(d =45 cm) ηεκάρηα 20 11,50 € 230,00 € 

33 Πηλαθίδα Ρ51δ, κεκβξάλε ηχπνπ Η,(d =45 cm) ηεκάρηα 20 11,50 € 230,00 € 

34 Πηλαθίδα Ρ52, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 30 11,50 € 345,00 € 

35 Πηλαθίδα Ρ52α, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 50 11,50 € 575,00 € 

36 Πηλαθίδα Ρ52δ, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 50 11,50 € 575,00 € 

37 Πηλαθίδα Ρ53, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 20 11,50 € 230,00 € 
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1 Πηλαθίδα Κ1α, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

2 Πηλαθίδα Κ1δ, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

3 Πηλαθίδα Κ2α, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

4 Πηλαθίδα Κ2δ, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

5 Πηλαθίδα Κ3, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 5 11,50 € 57,50 € 

6 Πηλαθίδα Κ4, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 5 11,50 € 57,50 € 

7 Πηλαθίδα Κ5, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 5 11,50 € 57,50 € 

8 Πηλαθίδα Κ6α, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 5 11,50 € 57,50 € 

9 Πηλαθίδα Κ6δ, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 5 11,50 € 57,50 € 

10 Πηλαθίδα Κ9, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

38 Πηλαθίδα Ρ54, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

39 Πηλαθίδα Ρ55, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 100 11,50 € 1.150,00 € 

40 Πηλαθίδα Ρ65, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

41 Πηλαθίδα Ρ66, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

42 
Πηλαθίδα Ρ70 TAXI, κεκβξάλε ηχπνπ Η,   

(60X40 cm) 
ηεκάρηα 100 15,00 € 1.500,00 € 

43 
Πηλαθίδα Ρ70 MOTO,κεκβξάλε ηχπνπ Η, 

(60X40 cm) 
ηεκάρηα 100 15,00 € 1.500,00 € 

44 
Πηλαθίδα Ρ71 κε κεκβξάλε ηχπνπ Η (60X40 

cm) 
ηεκάρηα 150 15,00 € 2.250,00 € 

45 
Πηλαθίδα Ρ72 κε κεκβξάλε ηχπνπ Η (60X40 

cm) 
ηεκάρηα 400 15,00 € 6.000,00 € 

46 Πηλαθίδα Ρ76, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 10 15,00 € 150,00 € 

47 Πηλαθίδα Ρ77, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (d =45 cm) ηεκάρηα 10 15,00 € 150,00 € 

  ΤΝΟΛΟ : 44.210,00 € 

  Φ.Π.Α. 24%: 10.610,40 € 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΟΜΑΓΑ A: 54.820,40 € 
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11 Πηλαθίδα Κ10, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

12 Πηλαθίδα Κ11, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

13 Πηλαθίδα Κ12, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 5 11,50 € 57,50 € 

14 Πηλαθίδα Κ14, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

15 Πηλαθίδα Κ15, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 30 11,50 € 345,00 € 

16 Πηλαθίδα Κ16, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 50 11,50 € 575,00 € 

17 Πηλαθίδα Κ17, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 5 11,50 € 57,50 € 

18 Πηλαθίδα Κ20, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 5 11,50 € 57,50 € 

19 Πηλαθίδα Κ21, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 30 11,50 € 345,00 € 

20 Πηλαθίδα Κ24, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

21 Πηλαθίδα Κ25, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

22 Πηλαθίδα Κ31, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 5 11,50 € 57,50 € 

23      Πηλαθίδα Κ36, κεκβξάλε ηχπνπ Η ηεκάρηα 5 11,50 € 57,50 € 

24      Πηλαθίδα Κ37, κεκβξάλε ηχπνπ Η ηεκάρηα 5 11,50 € 57,50 € 

25 Πηλαθίδα Κ41, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (α=60 cm) ηεκάρηα 10 11,50 € 115,00 € 

26 Πηλαθίδα Π21, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (45X45 cm) ηεκάρηα 70 15,00 € 1.050,00 € 

27 Πηλαθίδα Π23, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (45X45 cm) ηεκάρηα 10 15,00 € 150,00 € 

28 Πηλαθίδα Π24, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (80X20 cm) ηεκάρηα 20 15,00 € 300,00 € 

29 Πηλαθίδα Π25, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (45X45 cm) ηεκάρηα 30 15,00 € 450,00 € 

30 Πηλαθίδα Π77, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (80X20 cm) ηεκάρηα 80 16,00 € 1.280,00 € 

31 Πηλαθίδα Π78, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (80X20 cm) ηεκάρηα 80 16,00 € 1.280,00 € 

32 Πηλαθίδα Π79, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (80X40 cm) ηεκάρηα 50 19,00 € 950,00 € 

33 Πηλαθίδα Π92, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (90X60 cm) ηεκάρηα 60 21,00 € 1.260,00 € 

34 
Πηλαθίδα Π92α, κεκβξάλε ηχπνπ Η, (90X60 

cm) 
ηεκάρηα 50 21,00 € 1.050,00 € 
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35 

Κίηξηλε πηλαθίδα, κε καχξν πεξίγξακκα, 

πξνζσξηλήο ζήκαλζεο πνπ ζα αλαγξάθεη κε καχξα 

θεθαιαία γξάκκαηα ζε 3 γξακκέο : 

ΠΡΟΧΡΙΝΑ-ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ-

ΑΓΙΔΞΟΓΟ (140X60 cm) 

ηεκάρηα 1 120,00 € 120,00 € 

ΤΝΟΛΟ : 11.052,50 € 

Φ.Π.Α. 24%: 2.652,60 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΟΜΑΓΑ Β: 13.705,10 € 
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1 
Πηλαθίδα νλνκαηνζεζίαο νδψλ  (50X30 cm) 

επηηνίρηα 
ηεκάρηα 100 9,00 € 900,00 € 

2 

Απηνθφιιεηα γξάκκαηα θαη αξηζκνί γηα ηηο 

πηλαθίδεο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ, καχξα, 

χςνπο 3,0cm θαη κήθνπο 2,5 cm ζε ιεπθφ 

θφλην 5Υ3 cm  (0,50 m² / θχιιν) 

θχιια 35 75,00 € 2.625,00 € 

3 

Απηνθφιιεηα γξάκκαηα θαη αξηζκνί γηα ηηο 

πηλαθίδεο ΚΟΚ, ιεπθά, χςνπο 3,0cm θαη 

κήθνπο   2,5 cm  ( 0,50 m² / θχιιν ) 

θχιια 45 75,00 € 3.375,00 € 

ΤΝΟΛΟ  : 6.900,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 1.656,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΟΜΑΓΑ Γ: 8.556,00 € 
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1 
Μεηαιιηθνί ζηχινη ζηήξημεο πηλαθίδσλ 2,5" 

πάρνπο ηνηρψκαηνο 2,5mm, κήθνπο 3,00m 
ηεκάρηα 200 22,00 € 4.400,00 € 

2 
Μεηαιιηθνί ζηχινη ζηήξημεο πηλαθίδσλ 2,5" 

πάρνπο ηνηρψκαηνο 2,5mm, κήθνπο 3,30m 
ηεκάρηα 70 23,00 € 1.610,00 € 

ΤΝΟΛΟ  : 6.010,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 1.442,40 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΟΜΑΓΑ Γ: 7.452,40 € 
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1 

Πιαζηηθά ζηεζαία (New Jersey) νδνκπιφθ 

κήθνπο 100cm θαη χςνπο 60cm (θφθθηλα-

ιεπθά) 

ηεκάρηα 270 32,00 € 8.640,00 € 

2 

Κψλνη απφ καιαθφ PVC ,χςνπο 50 cm, κε  

δχν αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο αξγπξφιεπθνπ 

ρξψκαηνο,ζηαζεξά θνιιεκέλεο.    

ηεκάρηα 120 10,00 € 1.200,00 € 

ΤΝΟΛΟ  : 9.840,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 2.361,60 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΟΜΑΓΑ Δ: 12.201,60 € 

 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:  78.012,50 € +ΦΠΑ 24% 18.723,0 0= 96.735,50 € 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ΄ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ 

1. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Ολνκαζία Σξάπεδαο:  ....................................................................................................  

Καηάζηεκα:  .............................................................................................  

Γηεχζπλζε (νδφο - αξηζκφο, Σ.Κ.)……………………………………………………………. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο…………………………………. 

Πξνο: ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ………………………………………………………………... 

ΔΤΡΧ………………………………………………………………………………………………………… 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηεδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 

………………………………………………………….
3
 

ππέξ ηνπ  

i. (Φπζηθφ πξφζσπν)…………….., Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε………………….ή 

ii. (Ννκηθφ πξφζσπν)…………..…, Α.Φ.Μ. …........................, Γ/λζε………………….ή 

iii. (Έλσζε ή Κνηλνπξαμία) 

Α)    (πιήξε επσλπκία) ……………., Α.Φ.Μ. …………………, Γ/λζε ……………………… 

Β)     (πιήξε επσλπκία) ……………, Α.Φ.Μ. ………………., Γ/λζε ………………………… 

Γ)     (πιήξε επσλπκία …………….., Α.Φ.Μ. ………………., Γ/λζε ………………………… 

αηνκηθά θαη γηα θάζε  κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηελεξγνχκελν Γηαγσληζκφ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο Κ.Ο.Κ. θαη εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο» ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. ………. Γηαθήξπμή ζαο, (ΑΓΑΜ:………………………..), κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ηελ …./…./20--. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππέξ νπ ε εγγχεζε, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

παξαπάλσ δηαγσληζκφ, θαζ' φιν ηνλ ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε πέληε (5) 

εκέξεο, απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο ηζρχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέρξη ηελ………(30+240εκέξεο) …,
4
 ή κέρξηο φηνπ απηή καο 

επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο 

απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.3.6. ηεο 

Γηαθήξπμεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο
5
.  

Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 

αξκφδηαο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ 

ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ, πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

                                                                                                                  (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

                                                           
3
 Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 1% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α., 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.2 ¨Δγγύηση σσμμετοτής¨ ηεο δηαθήξπμεο. 
4
 Αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη μεγαλύτερος τοσλάτιστον κατά τριάντα (30) ημέρες ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο απηφο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 2.3.6  ηεο δηαθήξπμεο. 
5  Άξζξν 72 παξ. 1  ηνπ Ν. 4412/2016 
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2. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΉ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΈΛΔΗ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο …………………………………………………………………………  

Καηάζηεκα ………………………….………………………………………………………… 

Γ/λζε (νδφο – αξηζκφο, Σ.Κ.) ……………………………………………………………..   

Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………………………………  

Πξνο: ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ.....................................................................  

ΔΤΡΩ ..................................................................................................................................... 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή αλέθθιεηα  θαη  

αλεπηθχιαθηα,  παξαηηνχκελνη ηνπ  δηθαηψκαηνο  ηεο  δηαηξέζεσο  θαη  δηεδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ 

…………….……………………………………………………
6
 

    ππέξ ηνπ  

i. (Φπζηθφ πξφζσπν)…………….., Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε………………….ή 

ii. (Ννκηθφ πξφζσπν)………..…, Α.Φ.Μ. …........................, Γ/λζε………………….ή 

iii. (Έλσζε ή Κνηλνπξαμία) 

Α)    (πιήξε επσλπκία) ……………., Α.Φ.Μ. …………………, Γ/λζε ………………………… 

Β)     (πιήξε επσλπκία) ……………, Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε ………………………… 

Γ)     (πιήξε επσλπκία …………….., Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε ………………………… 

αηνκηθά θαη γηα θάζε  κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο, γηα  ηελ  θαιή  εθηέιεζε απφ απηή  ησλ  φξσλ ηεο  χκβαζεο, πνπ 

ζα ππνγξάςεη καδί ζαο γηα ηελ  « Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο Κ.Ο.Κ. θαη εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο» ηελ ππ’ 

αξηζκ……….. πξάμε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:………….), (ΑΓΑΜ:………………………..) θαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. ………. Γηαθήξπμή ζαο (ΑΓΑΜ:………………………..) 

 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο ηζρχεη κέρξη θαη ηελ…………………. (εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο),  ή κέρξηο 

φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά 

καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

 

Βεβαηψλνπκε  ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ 

ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.  

 

                                                                                                       (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (ΣΔΤΓ) 

 

ΣΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗ ΜΔΝΟ  ΔΝΣΤΠ Ο  ΤΠΔ ΤΘΤ ΝΗ Γ ΗΛΧΗ (ΣΔΤΓ)  ΔΙ ΝΑ Ι  ΑΝ ΑΡΣΗΜΔΝ Ο ΞΔ ΥΧΡΙ ΣΑ ,  Χ  

ΑΝΑ ΠΟΠΑΣΟ  ΜΔΡΟ Σ Η  ΠΑΡΟ ΤΑ  ΓΙ ΑΚΗΡ Τ ΞΗ ,  ΣΟ Ν ΗΛΔΚΣΡΟ ΝΙΚ Ο ΥΧΡ Ο  ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝ ΙΜ ΟΤ Σ Ο  

ΔΗΓΗ ,  Δ ΜΟΡΦΗ ΑΡ ΥΔΙΟΤ .pdf   ΚΑ Ι Δ ΜΟΡΦ Η ΑΡ ΥΔΙΟ Τ  .XML  

ΟΓΗΓΙΔ ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  

 

1. Τπνβνιή 

Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο απνηειεί ππεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηθαλφηεηεο 

θαη ηελ θαηαιιειφηεηα επηρεηξήζεσλ γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. Γηαηίζεηαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε εθπιήξσζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ φξσλ ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ  ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Υάξηο ζην ΣΔΤΓ, νη ππνβάιινληεο πξνζθνξά δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα ππνβάιινπλ πιήξε απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

θαη έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ παιαηφηεξα ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ ΔΔ, θάηη πνπ απινπζηεχεη ηελ πξφζβαζε 

ζε επθαηξίεο δηαζπλνξηαθήο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018 ην ΣΔΤΓ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. 

Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη εάλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ απηνβνχισο ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» - 

πέξαλ ηνπ ΣΔΤΓ – έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά, ε ελ ιφγσ ππνβνιή δελ απνηειεί ιφγν 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο θαη απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληνο, ε δε αλαζέηνπζα αξρή δελ ειέγρεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ζηελ 

παξνχζα θάζε.  

 

2. πκπιήξσζε ΣΔΤΓ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

Σν ΔΖΓΖ παξέρεη ηελ δσξεάλ δηαδηθηπαθή ππεξεζία https://espdint.eprocurement.gov.gr (Promitheus ESPDint) γηα αγνξαζηέο, 

ππνβάιινληεο πξνζθνξά θαη άιια ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ επηζπκνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην ΔΔΔ/ΣΔΤΓ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Σν έληππν κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί επηγξακκηθά (online), λα απνζεθεπζεί ειεθηξνληθά ή/θαη λα ηππσζεί θαη λα απνζηαιεί ζηνλ 

αγνξαζηή καδί κε ηελ ππφινηπε πξνζθνξά. 

 

3. Μέξε θαη Δλφηεηεο ηνπ ΣΔΤΓ 

Σν ΣΔΤΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κέξε θαη ελφηεηεο: 

Μέξνο I: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα  

        Δλφηεηα Α:  Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

        Δλφηεηα Β:  Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

        Δλφηεηα Γ:   Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ  

        Δλφηεηα Γ:  Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλ. θνξέαο 

Μέξνο III:  Λφγνη απνθιεηζκνχ 

        Δλφηεηα Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο  

        Δλφηεηα Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

        Δλφηεηα Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  

        Δλφηεηα Γ: Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ  

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

        Δλφηεηα Α: Καηαιιειφηεηα.  

        Δλφηεηα Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

        Δλφηεηα Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

        Δλφηεηα Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (Θα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά) 

 

Μέξνο V:  Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ (δελ απαηηείηαη γηα ηηο  

                      αλνηθηέο  δηαδηθαζίεο ε ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ κέξνπο). 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

4. Γηεπθξηλίζεηο 

4.1 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ (απηνηειψο) ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη έλα 

ΣΔΤΓ.   

4.2 ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΣΔΤΓ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο. 

4.3 Υσξηζηφ ΣΔΤΓ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηξίηνπο θνξείο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο απηψλ. 

Οη ηξίηνη θνξείο ζπκπιεξψλνπλ ην ΣΔΤΓ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν σο εμήο: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Α. ην Μέξνο ΗΗ «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα», ζπκπιεξψλνληαη κφλν νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζηηο 

ελφηεηεο Α «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα» θαη Β «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα»  

Β.   ην Μέξνο ΗΗΗ «Λφγνη απνθιεηζκνχ» ζπκπιεξψλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο  

Γ. ην Μέξνο ΗV «Κξηηήξηα Δπηινγήο» ζπκπιεξψλνληαη θαηά πεξίπησζε νη πιεξνθνξίεο ησλ θξηηεξίσλ (ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 – 

2.2.6  ηεο παξνχζαο), ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

Γ.  Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ ΣΔΤΓ νινθιεξψλεηαη κε ην Μέξνο VΗ «Σειηθέο Γειψζεηο» φπνπ δειψλεηαη ε αθξίβεηα θαη ε νξζφηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην ελ ιφγσ Μέξνο.    

Σν ΣΔΤΓ ηνπ ηξίηνπ ζπλππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα εληφο ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο/Σερληθή Πξνζθνξά». 

4.4  Υσξηζηφ ΣΔΤΓ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηξίηνπο θνξείο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο. 

Ο ππεξγνιάβνο, επίζεο, ζπκπιεξψλεη ην ΣΔΤΓ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν σο εμήο: 

Α. ην Μέξνο ΗΗ «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα», ζπκπιεξψλνληαη κφλν νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζηηο 

ελφηεηεο Α «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα» θαη Β «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα»  

Β.   ην Μέξνο ΗΗΗ «Λφγνη απνθιεηζκνχ» ζπκπιεξψλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο. 

Σν ΣΔΤΓ ηνπ ππεξγνιάβνπ ζπλππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα εληφο ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο/Σερληθή Πξνζθνξά». 

 

5.  Τπνγξαθή ΣΔΤΓ 

Σν ΣΔΤΓ ππνγξάθεηαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ θνξέα πνπ ην εθδίδεη, θαη κπνξεί λα θέξεη εκεξνκελία έσο δέθα (10) εκέξεο πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, απαηηείηαη ε δέζκεπζή 

ηνπο κέζσ ηνπ ΔΔΔ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. 

Τπνβάιιεηαη έλα ΣΔΤΓ, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 

ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
7
  

 Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην 

πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 

εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να υφίςταται θ δυνατότθτα να 

υπογράφεται το ΣΕΤΔ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, 
όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ο ππνγξαθφκελνο………………………………………………………………………………………….. κε 

έδξα..………………….…………………….…………………………………………………………….Γ/λζε 

………………………….……………………… Σει. …………………………,  email ……………………   αθνχ 

έιαβα πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ απηήο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη 

αλεπηθχιαθηα, πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο Κ.Ο.Κ. 

θαη εηδψλ νδηθήο ζήκαλζεο» απφ ην Γήκν Αζελαίσλ, πξνζθέξσ ηηο θάησζη ηηκέο : 

  ΟΜΑΓΑ Α΄ ΡΤΘΜΙΣΙΚΔ  ΠΙΝΑΚΙΓΔ 

Α
/
Α
Α
Α
Α 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜ/ΜΟΝ. 
ΤΝΟΛΟ 

 
1 

Πινακίδα Ρ 1 , μεμβράνθ τφπου 
Ι, (α=60 cm) ηεκάρηα 20   

 

2 

Πινακίδα Ρ2 (STOP), μεμβράνη 
τφπου ΙΙ,        (α= 24,70 cm, d 

=60 cm) 
ηεκάρηα 300   

 
3 

Πινακίδα Ρ3 , μεμβράνθ τφπου Ι 
(40X40 cm) ηεκάρηα 20   

 
4 

Πινακίδα Ρ4 , μεμβράνθ τφπου Ι 
(40X40 cm) ηεκάρηα 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Πινακίδα Ρ5 , μεμβράνθ τφπου 

Ι,(d =45 cm) ηεκάρηα 10   

 
6 

Πινακίδα Ρ6 , μεμβράνθ τφπου Ι 
(45X45 cm) ηεκάρηα 10   

 
7 

Πινακίδα Ρ7, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(d =45 cm) ηεκάρηα 300   

 
8 

Πινακίδα Ρ8, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(d =45 cm) ηεκάρηα 50   

 
9 

Πινακίδα Ρ9, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(d =45 cm) ηεκάρηα 10   

 
10 

Πινακίδα Ρ10, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 10   

 
11 

Πινακίδα Ρ11, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 10   

 
12 

Πινακίδα Ρ19, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 10   

 
13 

Πινακίδα Ρ21, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 10   

 
14 

Πινακίδα Ρ23, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 10   

 
15 

Πινακίδα Ρ27, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 300   
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16 

Πινακίδα Ρ28, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 300   

 
17 

Πινακίδα Ρ29, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 50   

 
18 

Πινακίδα Ρ32, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (όριο ταχφτθτασ 20)  (d =45 

cm) 

ηεκάρηα 60   

 
19 

Πινακίδα Ρ32, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (όριο ταχφτθτασ 30)  (d =45 

cm) 

ηεκάρηα 30   

 
20 

Πινακίδα Ρ32, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (όριο ταχφτθτασ 40)  (d =45 

cm) 

ηεκάρηα 10   

 
21 

Πινακίδα Ρ32, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (όριο ταχφτθτασ 50)  (d =45 

cm) 

ηεκάρηα 10   

 
22 

Πινακίδα Ρ39, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 70   

 
23 

Πινακίδα Ρ40, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 300   

 
24 

Πινακίδα Ρ41, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 50   

 
25 

Πινακίδα Ρ42, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 50   

 
26 

Πινακίδα Ρ47, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 30   

 
27 

Πινακίδα Ρ48, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 50   

 
28 

Πινακίδα Ρ49, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 50   

 
29 

Πινακίδα Ρ50, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 20   

 
30 

Πινακίδα Ρ50α, μεμβράνθ 
τφπου Ι,(d =45 cm) ηεκάρηα 30   

 
31 

Πινακίδα Ρ50δ, μεμβράνθ 
τφπου Ι,(d =45 cm) ηεκάρηα 30   

 
32 

Πινακίδα Ρ51α, μεμβράνθ 
τφπου Ι,(d =45 cm) ηεκάρηα 20   

 
33 

Πινακίδα Ρ51δ, μεμβράνθ 
τφπου Ι,(d =45 cm) ηεκάρηα 20   

 
34 

Πινακίδα Ρ52, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 30   

 
35 

Πινακίδα Ρ52α, μεμβράνθ 
τφπου Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 50   

 

36 
Πινακίδα Ρ52δ, μεμβράνθ 

τφπου Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 50   

 
37 

Πινακίδα Ρ53, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 20   
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38 

Πινακίδα Ρ54, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 10   

 
39 

Πινακίδα Ρ55, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 100   

 
40 

Πινακίδα Ρ65, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 10   

 

 

 

4 

41 
Πινακίδα Ρ66, μεμβράνθ τφπου 

Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 10   

 
42 

Πινακίδα Ρ70 TAXI, μεμβράνθ 
τφπου Ι,   (60X40 cm) ηεκάρηα 100   

 
43 

Πινακίδα Ρ70 MOTO,μεμβράνθ 
τφπου Ι, (60X40 cm) ηεκάρηα 100   

 
44 

Πινακίδα Ρ71 με μεμβράνθ 
τφπου Ι (60X40 cm) ηεκάρηα 150   

 
45 

Πινακίδα Ρ72 με μεμβράνθ 
τφπου Ι (60X40 cm) ηεκάρηα 400   

 
46 

Πινακίδα Ρ76, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 10   

 
47 

Πινακίδα Ρ77, μεμβράνθ τφπου 
Ι, (d =45 cm) ηεκάρηα 10   

  Σύλοιο  

  Φ.Π.Α. 24 %  

  Γεληθό Σύλοιο 

 

 

  

  ΟΜΑΓΑ Β΄ ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΔ 

Α
/
Α
Α
Α
Α 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔ
ΝΗ ΣΙΜ/ΜΟΝ. 

ΤΝΟΛΟ 

 
1 

Πινακίδα Κ1α, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 10   

 
2 

Πινακίδα Κ1δ, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 10   

 
3 

Πινακίδα Κ2α, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 10   

 
4 

Πινακίδα Κ2δ, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Πινακίδα Κ3, μεμβράνθ τφπου Ι, (α=60 

cm) ηεκάρηα 5   

 
6 

Πινακίδα Κ4, μεμβράνθ τφπου Ι, (α=60 
cm) ηεκάρηα 5   

 
7 

Πινακίδα Κ5, μεμβράνθ τφπου Ι, (α=60 
cm) ηεκάρηα 5   

 
8 

Πινακίδα Κ6α, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 5   
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9 

Πινακίδα Κ6δ, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 5   

 
10 

Πινακίδα Κ9, μεμβράνθ τφπου Ι, (α=60 
cm) ηεκάρηα 10   

 
11 

Πινακίδα Κ10, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 10   

 
12 

Πινακίδα Κ11, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 10   

 
13 

Πινακίδα Κ12, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 5   

 
14 

Πινακίδα Κ14, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 10   

 
15 

Πινακίδα Κ15, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 30   

 

16 
Πινακίδα Κ16, μεμβράνθ τφπου Ι, 

(α=60 cm) ηεκάρηα 50   

 
17 

Πινακίδα Κ17, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 5   

 
18 

Πινακίδα Κ20, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 5   

 
19 

Πινακίδα Κ21, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 30   

 
20 

Πινακίδα Κ24, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 10   

 
21 

Πινακίδα Κ25, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 10   

 
22 

Πινακίδα Κ31, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 5   

 
23      Πινακίδα Κ36, μεμβράνθ τφπου Ι ηεκάρηα 5   

 
24      Πινακίδα Κ37, μεμβράνθ τφπου Ι ηεκάρηα 5   

 
25 

Πινακίδα Κ41, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(α=60 cm) ηεκάρηα 10   

 
26 

Πινακίδα Π21, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(45X45 cm) ηεκάρηα 70   

 

 
27 

Πινακίδα Π23, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(45X45 cm) ηεκάρηα 10   

 
28 

Πινακίδα Π24, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(80X20 cm) ηεκάρηα 20   

 
29 

Πινακίδα Π25, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(45X45 cm) ηεκάρηα 30   

 
30 

Πινακίδα Π77, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(80X20 cm) ηεκάρηα 80   
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31 

Πινακίδα Π78, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(80X20 cm) ηεκάρηα 80   

 
32 

Πινακίδα Π79, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(80X40 cm) ηεκάρηα 50   

 
33 

Πινακίδα Π92, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(90X60 cm) ηεκάρηα 60   

 
34 

Πινακίδα Π92α, μεμβράνθ τφπου Ι, 
(90X60 cm) ηεκάρηα 50   

 

35 

Κίτρινθ πινακίδα, με μαφρο 
περίγραμμα, προςωρινισ ςιμανςθσ 
που κα αναγράφει με μαφρα 
κεφαλαία γράμματα ςε 3 γραμμζσ : 
ΠΡΟΩΡΙΝΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ-
ΑΔΙΕΞΟΔΟ (140X60 cm) 

ηεκάρηα 1   

  Σύλοιο  

  Φ.Π.Α. 24 %  

  Γεληθό Σύλοιο 

 

 

  

 
 ΟΜΑΓΑ Γ΄ ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΙΑ –KAI ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ-

ΑΡΙΘΜΟΙ 

Α
/
Α
Α
Α
Α 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔ
ΝΗ ΣΙΜ/ΜΟΝ. 

ΤΝΟΛΟ 

 
1 

Πινακίδα ονοματοκεςίασ οδϊν  
(50X30 cm) επιτοίχια 

τεμάχια 100   

 

2 

Αυτοκόλλθτα γράμματα και αρικμοί 
για τισ πινακίδεσ κζςεων ςτάκμευςθσ 

ΑΜΕΑ, μαφρα, φψουσ 3,0cm και 
μικουσ 2,5 cm ςε λευκό φόντο 5Χ3 

cm  (0,50 m² / φφλλο) 

φφλλα 35   

 

3 

Αυτοκόλλθτα γράμματα και αρικμοί 
για τισ πινακίδεσ ΚΟΚ, λευκά, φψουσ 
3,0cm και μικουσ   2,5 cm  ( 0,50 m² / 

φφλλο ) 

φφλλα 45   

  Σύλοιο  

  Φ.Π.Α. 24 %  

  Γεληθό Σύλοιο 
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  ΟΜΑΓΑ Γ΄ ΣΤΛΟΙ ΣΗΡΙΞΗ ΠΙΝΑΚΙΓΧΝ 

Α
/
Α
Α
Α
Α 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔ
ΝΗ ΣΙΜ/ΜΟΝ. 

ΤΝΟΛΟ 

 

1 

Μεταλλικοί ςτφλοι ςτιριξθσ 
πινακίδων 2,5" πάχουσ τοιχϊματοσ 

2,5mm, μικουσ 3,00m 
ηεκάρηα 200   

 

2 

Μεταλλικοί ςτφλοι ςτιριξθσ 
πινακίδων 2,5" πάχουσ τοιχϊματοσ 

2,5mm, μικουσ 3,30m 
ηεκάρηα 70   

  Σύλοιο  

  Φ.Π.Α. 24 %  

  Γεληθό Σύλοιο 

 

 

 

 

 
 ΟΜΑΓΑ Δ΄ ΔΙΓΗ ΟΓΙΚΗ ΗΜΑΝΗ 

Α
/
Α
Α
Α
Α 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝ

Η ΣΙΜ/ΜΟΝ. 
ΤΝΟΛΟ 

 

1 

Πλαςτικά ςτηθαία (New Jersey) 
οδομπλόκ μικουσ 100cm και φψουσ 
60cm (κόκκινα-λευκά) 

ηεκάρηα 270   

 

2 

Κϊνοι από μαλακό PVC ,φψουσ 50 cm, 
με  δφο αντανακλαςτικζσ ταινίεσ 
αργυρόλευκου χρϊματοσ,ςτακερά 
κολλθμζνεσ.    

ηεκάρηα 120   

  Σύλοιο  

  Φ.Π.Α. 24 %  

  Γεληθό Σύλοιο 

 

 

 
ΤΝΟΛΟ ΣΙΜΩΝ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 

 
ΤΝΟΛΟ…………………………………… 

ΦΠΑ (24%)  ….………………………………… 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ)ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ…………….………………..…………………... 

                                   Αζήλα,  …………………….2020 

                                                     Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

                               _________________  

                                                                                                                                                                        (θξαγίδα Τπνγξαθή) 
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