
 

1 

 

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/νςη Οικονομικϊν Τπηρεςιϊν 
Σμήμα Προμηθειϊν  
Πληροφορίεσ:  κα Μ. Καραντϊνη  
Σηλζφωνο: 22960 81905  
Fax: 2296082905  
e-mail: promithies.megara@gmail.com 
 
 

Μζγαρα, 10/7/2017 
Αρ. πρωτ. : 11568 
 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΜΕΓΑΡΕΩΝ 
 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 
 

 του N.3463/2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ τ. Αϋ 114/2006) και ιδιαίτερα 
του άρκρου 158 και του άρκρου 209. 

 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ -Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρκρου 278. 

 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 

 του Ν. 4155/2013 Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
διατάξεισ, όπωσ ιςχφει ςιμερα 

 του Ν.4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε με το 
αρκ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012) 

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

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

 τθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ 

 του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδιαίτερα του άρκρου 18 Τροποποίθςθ διατάξεων του v. 4412/2016 (Aϋ 147) 

 του π.δ 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθν υπ’ αρικμ. 3/2017 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ 
ζτουσ 2017 για τον ζλεγχο δικαιολογθτικϊν και τεχνικϊν προςφορϊν και τθν αξιολόγθςθ 
των οικονομικϊν προςφορϊν (ΑΔΑ: ΩΔ0ΘΩΚΡ-0Ι) 

 Το πρωτογενζσ αίτθμα προμικειασ του Διμου 17REQ006264087 
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 Τθν υπ’ αρικμ.. 1/28-4-2017 μελζτθ που ςυντάχκθκε από τθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ , Ρραςίνου & Εξωτερικϊν Συνεργείων του Διμου Μεγαρζων  

 Τθν υπϋαρ. 417/2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μεγαρζων (ΑΔΑ: 
ΩΝΣ5ΩΚΡ-Α24)  για α)  Τθν ζγκριςθ τθσ υπ’ αρ. 1/228-4-2017 μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ 
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Ρραςίνου και Εξωτερικϊν Συνεργείων, β)Τθν ζγκριςθ τθσ 
δαπάνθσ και τθ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ φψουσ 30.000,00 €  ςε βάροσ του ΚΑΕ 20.6662.0002 
και φψουσ 30.000,00 € ςε βάροσ του ΚΑΕ 20.6662.0011του προχπολογιςμοφ του Διμου 
ζτουσ 2017 και γ) τθν ζγκριςθ τθσ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ 
τθσ προμικειασ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΑΜΡΤΗΩΝ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΟΔΩΝ  ΡΛΑΤΕΙΩΝ  (ΦΟΡ) ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.Ν. ΡΕΑΜΟΥ, βάςει των διατάξεων 
του Ν.4412/2016  µε κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 
άποψθσ προςφορά µόνο βάςει τιµισ,  

 Τθνυπ’αρ. 321/2017 (ΚΑΕ 20.6662.0002 α/α 1 μθτρϊου δεςμεφςεων και ΚΑΕ 20.6662.0011 
α/α 1 μθτρϊου δεςμεφςεων) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 

 Τθν υπϋαρ. 452/2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μεγαρζων για τθν 
ςφνταξθ των όρων τθσ διακιρυξθσ με τίτλο: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & 
ΛΑΜΡΤΗΩΝ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΟΔΩΝ  ΡΛΑΤΕΙΩΝ  (ΦΟΡ) ΤΗΣ  ΔΗΜ. 
ΚΟΙΝ.Ν. ΡΕΑΜΟΥ»  

 

δ ι α κ η ρ φ ς ς ε ι 
 

τη με ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογή αναδόχου για τη διενζργεια τησ προμήθειασ  με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ & ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΝΣΗΡΗΗ  ΔΙΚΣΤΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ  

ΟΔΩΝ  ΠΛΑΣΕΙΩΝ  (ΦΟΠ) ΣΗ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.Ν. ΠΕΡΑΜΟΤ» 
 

Προχπολογιςμοφ 59.999,94 Ευρϊ (με Φ.Π.Α. 24 %) 
 
καικαλείτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου διενζργειασ τθσ ανωτζρω προμικειασ. 
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Άρθρο 1: Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ 

Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Μεγαρζων 
Οδόσ: Χρ. Μωραϊτου& Γ. Μαυρουκάκθ, Μζγαρα 
Ταχ.Κωδ.: 19 100 
Τθλ.: 22960 81905 
Telefax:22960  81905 
E-mail:promithies.megara@gmail.gr 
Ιςτοςελίδα:www.megara.gr 
 
 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων ςφμβαςησ και τευχϊν 
 
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 
α) θ παροφςα διακιρυξθ 
β) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ 
τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). (ΡΑΑΤΗΜΑ 1) 
γ) Η υπ’ αρ. 1/2017 κεωρθμζνθ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Ρραςίνου και 
εξωτερικϊν ςυνεργείων. (ΡΑΑΤΗΜΑ 2) 
δ) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 
ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω 
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου ςτθν διεφκυνςθ www.megara.gr 
 
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ 
1. Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ζχει χωριςκεί ςε δφο τμιματα και θ ςυνολικι προχπολογιηόµενθ 
δαπάνθ ανζρχεται ςτο φψοσ των 59.999,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24% .  
3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον 
διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται 
ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του 
Ν.4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
Ν.4412/2016. 
2. Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Ρροςφορζσ 
υποβάλλονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
ςτθν προςφορά τουσ κα περιλαμβάνεται το ςφνολο των ειδϊν κάκε τμιματοσ. 
 
 
Άρθρο 4: Προχπολογιςμόσ τησ ςφμβαςησ 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 59.999,94 Ευρϊ και αναλφεται ςε: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΜΕΛΕΣΗ (ΜΕ 
ΦΠΑ) ΦΠΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

ΣΜΗΜΑ1 - 
ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
CPV: 31681410-0 30.000,00 € 5.806,45 € 24.193,55 € 

ΣΜΗΜΑ 2 –  
ΛΑΜΡΤΗΕΣ  
CPV: 31531000-7 29.999,94 € 5.806,44 € 29.999,94 € 
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Άρθρο 5: Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ - Πληρωμή Αναδόχου 
1. Η παροφςα ςφμβαςθ κα βαρφνει τουσ Κ.Α.Ε. του τακτικοφ προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 
2017ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΜΕΛΕΣΗ (ΜΕ 
ΦΠΑ) K.A.E. 

Α.Μ.Δ. 

A.A.Y. 

ΣΜΗΜΑ 1 - 
ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
CPV: 31681410-0 30.000,00 € #20.6662.0002#  

 
 

1 

321 /2017 
ποςοφ 60.000,00 € 

(ΑΔΑ: 602ΤΩΚΡ-Ε28, 
ΑΔΑΜ 

17REQ001596384 ) 

ΣΜΗΜΑ 2 –  
ΛΑΜΡΤΗΕΣ  
CPV: 31531000-7 29.999,94 € #20.6662.0011# 

 
 

1 

 
2. Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ 
φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011 και τθσ κράτθςθσ 0,06 % υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β') 
3. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο.  
4. Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςε EURO και κα πραγματοποιθκεί ςτο 100% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ 
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων. 
Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
 
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεςησ – Ανάδειξη Αναδόχου 
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) θ οποία κα δοκεί ςε τιμζσ μονάδοσ για τα 
είδθ που αναφζρονται ςτθν μελζτθ 1/2017. 
 
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ παραλαβήσ των προςφορϊν –Σόποσ διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ 
Ο διαγωνιςµόσ κα διεξαχκεί ςτο ∆θμοτικόΚατάςτθµα Μεγάρων Χρ. Μωραϊτου& Γ. Μαυρουκάκθ, 
ςτισ 24/7/2017, θµζρα Δευτζρα και ϊρα 10:30 π.µ., κατά τθν οποία λιγει θ προκεςμία παραλαβισ 
των προςφορϊν, ενϊπιον τθσ αρµόδιασ Επιτροπισ ∆ιεξαγωγισ∆ιαγωνιςµϊν, αφοφ παρζλκει 
προκεςμία δϊδεκα (12) θµερϊν από τθν δθµοςίευςθ τθσ  διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Εάν ο διαγωνιςµόσ δεν διεξαχκεί τθν παραπάνω αναφερόμενθ θμερομθνία, λόγω ανωτζρασ βίασ 
π.χ. απεργία, ι ςε περίπτωςθ αναβολισ τθσ πραγματοποίθςθσ του διαγωνιςµοφ γι’ άλλουσ 
ςοβαροφσ λόγουσ οι οποίοι δεν µποροφν να προβλεφκοφν, τότε ο διαγωνιςµόσ κα επαναλθφκεί, 
χωρίσ καινοφργια δθμοςίευςθ, τθν επόµενθεργάςιµθθµζρα ςτον ίδιο τόπο και ϊρα. 
 
Άρθρο 8: Τποβολή φακζλου προςφοράσ 

1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 7 είτε (α) με 
κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν 
ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε 
περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ 
γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του 
διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει 



 

5 

 

ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται 
ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι 
άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι 
ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

2. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο 
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
(επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου) 
 

ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ & ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΝΣΗΡΗΗ  ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΦΩΣΙΜΟΤ  ΟΔΩΝ  ΠΛΑΣΕΙΩΝ  (ΦΟΠ) ΣΗ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.Ν. ΠΕΡΑΜΟΤ» 

Αρ. διακιρυξθσ : 11568/10-7-2017 
Ημερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν: 24/7/2017 

(Ο ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 

 
3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 9. 
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε 
αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει 
τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. 
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου τθσ παρ. 2. 
4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το 
ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται 
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11. 
6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) 
και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 
7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 
8. Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ 
1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, 
τα ακόλουκα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» 
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 
ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 
2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχειτο 
τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 15 τθσ παροφςασ. 
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ 
τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ 
3. Ο φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτθν υπ’ αρ. 1/2017 μελζτθ. Στον ίδιο φάκελο κα περιζχεται και υπεφκυνθ διλωςθ 
του Ν.1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι: 

 ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων διακιρυξθσ και τουσ αποδζχεται πλιρωσ. 

 θ προςφορά του ιςχφει για  180 θμζρεσ (6) µινεσ από τθν επόµενθθµζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςµοφ. 

 
4. Ο φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με όςα προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτα ζντυπα  
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ και ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ που περιλαμβάνονται ςτθν υπ’ αρ. 
1/2017 μελζτθ. 
 
Άρθρο 10: φςτημα υποβολήσ οικονομικϊν προςφορϊν 
1. Η τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ των ειδϊν 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
2. Η προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ 
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. 
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν. 
 
Άρθρο 11: Παραλαβή προςφορϊν – τάδια αποςφράγιςησ αξιολόγηςησ – Κατακφρωςη  
1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ  
α)Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ που ζχει οριςκεί με τθν υπ’ αρ. 3/2017 απόφαςθ Δ.Σ., ςε δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Η παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα 
λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ 
των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 
επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ 
και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 τθσ 
παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και 
θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο 
υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και 
παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.Η υποβολι 
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μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και 
τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
β) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Η αποςφράγιςθ διενεργείται 
δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 
 
2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν 
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 
κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ 
τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, 
κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν 
προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από 
το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και 
ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ 
των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ. 
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν,αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό 
πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ 
προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Η κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, 
κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (άρκρο 117, παρ. 4).  
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ του Διμου, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων 
που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
ςτ) Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και 
των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ 
επιτροπισ (άρκρο 117, παρ. 4, Ν.4412/2016). 
 
 
3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ 
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 
εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, 
που κακορίηονται ςτο άρκρο 16 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο 
φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 



 

8 

 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του. Ο 
Διμοσ μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για 
δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 
με το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται 
οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ παροφςασ, ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ 
τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του 
άρκρου 14, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ 
λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 
β) Η Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
των άρκρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ 
από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου. 
γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ 
διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ πρoςταςίασ και 
από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα 
δικαιολογθτικά του άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν 
ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων12, 13 και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
του άρκρου 14, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν 
απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 
δ) Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται. 
 
Άρθρο 12: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ ςτον διαγωνιςμό 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που  αςκοφν εμπορικι 
ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ και  που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
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β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 
19 του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 
υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει 
να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν 
ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
 
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Κάκε προςφζρων  αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα 
από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων) ζνασ από τουσ λόγουσ των 
παρακάτω περιπτϊςεων: 
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ 
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 
ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ, 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ 215 ). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό. 
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
2. Πταν ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ 
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι 
τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και  
θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο 
προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ.Δεν αποκλείεται  ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 
3. Κατ’εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’εξαίρεςθ, όταν ο 
αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται  θ παράγραφοσ 2. 
4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό), 
οικονομικόσ φορζασ ο οποίοσ δεν πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ όπωσ ζχουν κακοριςκεί 
ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςθσ.  
5. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω 
πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των 
παραγράφων 1, 2 και 4. 
6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 1 και 4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που 
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό 
φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν 
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται 
ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 
7. Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016. 
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8. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων (διαγωνιςμό). 
 
Άρθρο 14: Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ  
 
Καταλληλότητα για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ.   
 
Άρθρο 15: Συποποιημζνο ζντυπο υπεφθυνησ δήλωςησ (ΣΕΤΔ) - (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1) 
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπωσ εγκρίκθκε 
με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016) ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που 
εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί 
τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ,  
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ 
παροφςασ, 
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν 
αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο ζντυπο 
(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
 
Άρθρο 16: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μζςα) 
1. Δικαιολογητικά 
α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 
12 και 13 τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν του άρκρου 7, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (α) 
και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (β) τθσ παροφςασ.  
β. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των 
δικαιολογθτικϊν, κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των ζξι μθνϊν 
που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ του άρκρου 7. 
γ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει 
επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ των ζξι μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ του άρκρου 
7. 
ε. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα 
αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά. 
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2. Δικαιολογητικά μη ςυνδρομήσ λόγων αποκλειςμοφ του άρθρου 13 
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α. για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου 
(ποινικοφ μθτρϊου) ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 
προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του 
τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13. 
β. για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ 
φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα. 
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
είναι: 
(i) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τον οικονομικό 
φορζα, 
(ιι) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι και αφορά 
τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Η αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ωσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ 
εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον αφορά τα νομικά πρόςωπα, και των εκ των μελϊν τθσ 
διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν. 
γ. αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
υπό 1 και 2 του άρκρου 13, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 του άρκρου 
13 τθσ παροφςασ. 
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ 
πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται. 
δ.για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα 
ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 
εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 
υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
ε.Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του 
άρκρου 14 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι 
ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 



 

13 

 

4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό 
επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται 
για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ 
Υλικοφ. 
 
Άρθρο 17: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του 
άρκρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν ι 180 θμερϊν, από τθν θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον Διμο, 
πριν από τθ λιξθ τθσ κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο Διμοσ κρίνει, κατά περίπτωςθ, 
αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν 
τθν προςφορά εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ 
τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ 
παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
 
 
Άρθρο 18: Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ  
1. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν υπθρεςία, 
πρζπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία. 
2. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, 
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται  
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ), 
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το 
ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
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ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 
οποίο απευκφνεται. 
ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 
3. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ 
- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
4. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ τουσ. 
5. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
6. Εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ (κατακφρωςθσ) είναι 
άνω των 20.000,00 €, το ποςό τθσ ςφμβαςθσ ωςτόςο, μετά τον υπολογιςμό τθσ ενδεχόμενθσ 
ζκπτωςθσ του αναδόχου, δεν υπερβαίνει το ποςό αυτό, δεν υπάρχει υποχρζωςθ προςκόμιςθσ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ (κατευκυνιρια οδθγία 19 – Απόφαςθ 31/2017 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ΑΔΑ: 7Η1ΟΞΤΒ-ΟΘΞ). 
 
Άρθρο 19: Ενςτάςεισ  
Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί ζνςταςθ. Η προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. 
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία αποφαςίηει, 
φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων (ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικ. 7/2017 
Απόφαςθ Δ.Σ.), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ 
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν 
κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ 
εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι. 
Κατά τθσ διακιρυξθσ ι λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, χωρεί 
ζνςταςθ θ οποία υποβάλλεται ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ 
ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι. 
 
Άρθρο 20: Γλϊςςα διαδικαςίασ 
1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά 
και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
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γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα1, και 
θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του 
ΥΡ.ΕΞ.2, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 
Κ.Ρολ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, 
αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 
3 Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 
αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το 
νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από 
το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-
61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 
Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. 
5 Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, 
κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει 
τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν 
παρουςία διερμθνζων. 
 
Άρθρο 21: Εφαρμοςτζα νομοθεςία 
Για τθ δθμοπράτθςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω 
νομοκετθμάτων: 
• του N.3463/2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ τ. Αϋ 114/2006) και ιδιαίτερα 
του άρκρου 158 και του άρκρου 209. 
• του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ -Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρκρου 278. 
• του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
• του Ν. 4155/2013 Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
διατάξεισ, όπωσ ιςχφει ςιμερα 
• του Ν.4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ.10 του 
ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012) 
• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 
• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  
• τθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 
• του π.δ 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

                                           
1
Είηε από ηο απμόδιο Πποξενείο ηηρ σώπαρ ηος πποζθέπονηορ, είηε με ηην επίθεζη ηηρ ζθπαγίδαρ 

‘’Apostile” ζύμθωνα με ηην ζςνθήκη ηηρ Χάγηρ ηηρ 05-10-61 (πος κςπώθηκε με ηο Ν. 1497/84), 
ώζηε να πιζηοποιείηαι η γνηζιόηηηά ηοςρ.  
2
Ππβ. Άπθπο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).  
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• τθν υπ’ αρικμ. 3/2017 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ 
ζτουσ 2017 για τον ζλεγχο δικαιολογθτικϊν και τεχνικϊν προςφορϊν και τθν αξιολόγθςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν (ΑΔΑ: ΩΔ0ΘΩΚΡ-0Ι) 
• Το πρωτογενζσ αίτθμα προμικειαστθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Ρραςίνου και 
Εξωτερικϊν Συνεργείων του Διμου (17REQ001574364) 
• Τθν υπ’ αρικμ.. 1/28-4-2017 μελζτθ που ςυντάχκθκε και κεωρικθκε από τθ Δ/νςθ 
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ , Ρραςίνου & Εξωτερικϊν Συνεργείωου Διμου Μεγαρζων  
• Τθν υπϋαρ. 417/16-6-2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μεγαρζων 
(ΑΔΑ: ΩΝΣ5ΩΚΡ-Α24)  για τθν  α) ζγκριςθ τθσ διενζργειασ προμικειασ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό 
και µε κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά µόνο 
βάςει τιµισ, β) Ζγκριςθ δαπάνθσ φψουσ 60.000,00 € για τθν ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ & ΛΑΜΡΤΗΩΝ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΟΔΩΝ  ΡΛΑΤΕΙΩΝ  (ΦΟΡ) ΤΗΣ  
ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.Ν. ΡΕΑΜΟΥ γ) ψιφιςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ φψουσ 60.000,00 € ςε βάροσ των  Κ.Α.Δ. 
20.6662.0002 και 20.6662.0011 του προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2017   
• Τθν υπϋαρ. 452/2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μεγαρζων για τθν 
ςφνταξθ των όρων τθσ διακιρυξθσ με τίτλο: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & 
ΛΑΜΡΤΗΩΝ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΟΔΩΝ  ΡΛΑΤΕΙΩΝ  (ΦΟΡ) ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.Ν. 
ΡΕΑΜΟΥ» 

 
Άρθρο 22: Δημοςιότητα - Δαπάνεσ δημοςίευςησ 
Η παροφςα διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Η περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αποςταλεί ςτθν θμεριςια οικονομικι εφθμερίδα «ΕΡΙΚΑΙΟΤΗΤΑ» 
κακϊσ και ςτθν εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα του Διμου μασ «ΕΝΗΜΕΩΣΗ».  Επίςθσ κα 
αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κα τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
δθμοτικοφ καταςτιματοσ.   
Το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του διμου 
και ςυγκεκριμζνα ςτθ διεφκυνςθ www.megara.gr (προκθρφξεισ). 
Από τθν δθμοςίευςθ του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, τα 
κθρφκεια και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και επαναλθπτικισ, κα καταβάλλονται ςε 
κάκε περίπτωςθ από τον προμθκευτι ι τουσ προμθκευτζσ που ανακθρφχκθκε/αν ανάδοχοσ/οι με 
τθν διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν. Σε περίπτωςθ απευκείασ 
ανάκεςθσ, για προμικειεσ και εργαςίεσ των ΟΤΑ, κατόπιν άγονθσ δθμοπραςίασ (διαγωνιςμοφ), τα 
ςχετικά ζξοδα δθμοςιεφςεων, κθρυκείων κλπ βαρφνουν τον ανακζτοντα ΟΤΑ και όχι τον κατ’ 
ανάκεςθ ανάδοχο (ςχετικι θ με αρικμ.ΓνΝΣΚ 156/2000). 
 
Άρθρο 23: ειρά ιςχφοσ εγγράφων τησ ςφμβαςησ 
Τα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ προμικεια/υπθρεςία είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά 
ιςχφοσ κακορίηεται  ωσ κατωτζρω.  
1. Το ςυμφωνθτικό 
2. Η παροφςα διακιρυξθ 
3. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ ορίηονται ςτθν υπ’ αρ. 1/2017 κεωρθμζνθ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ 
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Ρραςίνου και Εξωτερικϊν ςυνεργείων 
 
Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίςεων για τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ 
που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ζωσ τθν προθγοφμενθ 
θµζρα του διαγωνιςµοφ από τοΤµιµαΡροµθκειϊν του ∆ιµου Μεγαρζων και ςτο τθλζφωνο 22960 
81905 τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

http://www.megara.gr/
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Άρθρο 25: Σεκμήριο από τη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 
Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ 
γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ 
ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. 
 
Άρθρο 26: Χρόνοσ, τόποσ και διάρκεια εκτζλεςησ τησ προμήθειασ 
Η προμικεια πρζπει να παραδοκεί ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ  ςτθν αποκικθ του Διμου, 43ο χλμ Ρ.Ε.Ο.Α.Κ (περιοχι Σάκου Λάκκα), από τθν αρμόδια 
επιτροπι παραλαβισ οριηόμενθ από το Δ.Σ. του Διμου Μεγαρζων φςτερα από  μακροςκοπικό 
ζλεγχο. 
 
Άρθρο 27 : Διάφορεσ ρυθμίςεισ 
Η ζγκριςθ διενζργειασ τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ και θ δζςμευςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ, 
αποφαςίςτθκε με τθν υπ’αρικμ. 417/2017  Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΑΜΟΤΛΗ 


