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Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα
Διαύγεια) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/2012.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.06. 2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του Ν. 4441/2016.
6. Άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
7. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
8. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές).
9. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).
10.Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 143/28-06-2014), πλην των
άρθρων 132 παρ. 1-5, 133 και 134, όπως ισχύει σήμερα.
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11.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως διορθώθηκε με τα ΦΕΚ. Υπ. Αριθμ.
200/Α’/24.10.2016, 206/Α’/03.11.2016 και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4431/2016 (άρθ. 6), τον Ν.
4441/2016 (άρθ. 22 & 23 ), τον Ν. 4446/2016 (άρθ. 50), τον Ν. 4447/2016 (άρθ. 46), τον Ν.
4456/2017 (άρθ. 34 & 49), τον Ν. 4465/207 (άρθ. 54), τον Ν. 4469/2017 (άρθ. 18), τον Ν. 4472/2017
(άρθ. 47, 61), τον Ν. 4478/2017 (άρθ. 87), τον Ν. 4482/2017 (άρθ. 37) και τον Ν. 4487/2017 (άρθ. 43)
12.Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Β/23-03-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
13.Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
14.Υ.Α. 57654/22.05.2017 (Β’ 178123.05.2017) Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
15.Την με αριθμό 1101/2017 μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ».
16.Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας (ΑΔΑΜ 17REQ002067965).
17.Την με αριθμό 26238/10.10.2017 απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου, περί έγκρισης διενέργειας της
προμήθειας και επιλογής τρόπου εκτέλεσης με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης.
18.Την με αριθμό 421/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης πολυετούς δαπάνης1
και ψήφισης της σχετικής πίστωσης της προμήθειας (ΑΔΑ 6Κ69ΩΞΨ-ΛΚΚ).
19.Τον αριθμό 634/2017 της απόφασης ανάληψης
καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα3

υποχρέωσης2

&

τον

αριθμό

1

20.Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ 17REQ002135497).
21.Την με αριθμό 27379/24.10.2017 Απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου, περί έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών της προμήθειας.
22.Την πρόσκληση που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στον διαδικτυακό ιστότοπο του για την
εκτέλεση της προμήθειας.
23.Την με αριθμό 9/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου, περί συγκρότησης επιτροπής
ενστάσεων (ΑΔΑ ΨΡΖ8ΩΞΨ-ΓΝ6).
24.Την με αριθμό 55/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου, περί συγκρότησης
επιτροπής παραλαβής προμήθειας (ΑΔΑ ΨΩΧΚΩΞΨ-ΕΘΓ).

Προσκαλεί
τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε
ΟΡΦΑΝΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι του Ν. 4412/20164. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
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Πρβλ άρθρα 67 του Ν. 4270/2014 & Π.Δ. 80/2016 άρθρο 4 παρ.4
Η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής
δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα (Π.Δ. 80/2016 άρθρο 2 παρ.2β)
Π.Δ. 80/2016 άρθρο 4 παρ.4
Βάση της Υ.Α 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β').
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ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732707, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ. 64100, Ελευθερούπολη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2592 3 50031
ΦΑΞ: 2592 3 50077
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@dimospaggaiou.gr
Διαδικτυακός Ιστότοπος: www.dimospaggaiou.gr
Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Δήμου Παγγαίου, κ. Πάτσας Δημήτριος

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα πρόσκληση θα αποσταλεί για δημοσίευση

 Στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των
επιβαρύνσεων (δασμοί, τέλη, δικαίωμα, φόρο) όπως ειδικότερα ορίζεται στην 1101/2017 μελέτη του
Δήμου Παγγαίου.
Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option).
Η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 & 2018 και ειδικότερα:

Α/Α

Κ.Α. Εξόδων

Περιγραφή

Προϋπολογισμός
έτους 2017 [€]

Προϋπολογισμός
έτους 2018 [€]

1

30/6662.012

Προμήθεια ειδών
ελαιοχρωματισμού Δ.Ε Ορφανού

5.000,00

15.000,00

Σε περίπτωση χρονικής παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 το μη αναλωθέν ποσό μεταφέρεται στον
προϋπολογισμό επόμενων ετών στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου.

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Ως καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται η 01.11.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης
15.00. Οι προσφορές, με ευθύνη του υποψηφίου, περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παγγαίου, το
αργότερο έως την ανωτέρω ώρα λήξης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας και ώρας
καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά πρέπει να καταθέσουν ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ανωτέρω.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Παγγαίου με οποιοδήποτε τρόπο πριν την ανωτέρω ημερομηνία
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (παρ. 3 άρθρο 96 Ν. 4412/2016).
Παρέχεται ελεύθερη, δωρεάν, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης
στον Διαδικτυακό Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση
των εγγράφων της σύμβασης από το Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν
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επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους (παρ. 4 άρθρο 53 Ν. 4412/2016).
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημαρχείου
Παγγαίου, την 02.11.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. από το αρμόδιο όργανο.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και απευθύνονται
στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για την
παροχή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με τα στοιχεία της σύμβασης έως
έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών5.
Τα αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων καθώς και οι διευκρινήσεις θα αναρτώνται στον Διαδικτυακό
Ιστότοπο του Δήμου Παγγαίου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα έγγραφα της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

 Η σύμβαση της προμήθειας
 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Οι συγγραφές υποχρεώσεων.
 Ο προϋπολογισμός της μελέτης.
 H τεχνική έκθεση.
 Το συμπληρωμένο από τον ανάδοχο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
 Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86
 Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή επί όλων των ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 4412/2016, οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), ο οποίος θα φέρει ευκρινώς τις παρακάτω ενδείξεις:
1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2. Την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Ο τίτλος της σύμβασης.
4. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.

5

Άρθρο 121, παρ.5 του Ν. 4412/2016
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5. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
1. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα
περιέχει όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία – δικαιολογητικά
2. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. Από τους συμμετέχοντες θα χρησιμοποιηθεί το
έντυπο της οικονομικής προσφοράς που παρέχεται μαζί με τα έγγραφα της σύμβασης, το οποίο θα
συμπληρωθεί, θα σφραγιστεί και θα υπογραφεί από τον προσφέροντα.
Δεδομένου ότι η αξιολόγηση γίνεται σε στάδια, δεν επιτρέπεται στο στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων
λέξεων όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Επίσης:

 Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ (παρ. 1 άρθρο 95 Ν. 4412/2016).
 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με
τους ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (παρ. 1 άρθρο 57 Ν. 4412/2016).

 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια διαδικασία ανάθεσης περισσότερες από μία εταιρείες ή
ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία
που συμμετέχει στη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν
αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία
θα συμμετέχει για λογαριασμό του.

 Η προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αφορά το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων
που περιλαμβάνονται στη μελέτη.

 Η υποβολή προσφοράς στην διαδικασία ανάθεσης αποτελεί τεκμήριο ότι ο συμμετέχων έχει λάβει
πλήρη γνώση της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, τους αποδέχεται δε πλήρως
και ανεπιφύλακτα και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα
μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
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σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
Δημοσίων συμβάσεων.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά
τους τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Έλληνες Πολίτες ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά
1. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 (Α’ 75), ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. Για την υποβοήθηση της σύνταξης της
Υ.Δ. επισυνάπτεται πρότυπο της.
Εφόσον υποβάλλεται από εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο
εκπρόσωπό της ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (στην τελευταία
περίπτωση προσκομίζεται και η εξουσιοδότηση). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η Υ.Δ. πρέπει να υπογράφεται από
τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016.
Β) Αλλοδαποί ή Νομικά πρόσωπα αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, έκδοσης της χώρας εγκατάστασής τους
Γ) Οι συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ένα μέλος που συμμετέχει στην ένωση
ή κοινοπραξία, σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 80 και το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016, και
επιπλέον υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των μελών της) στην οποία
θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη
νομική μορφή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Για τις ενώσεις προμηθευτών η προσφορά κατατίθεται από όλα
τα μέλη της ένωσης ή από κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης /
κοινοπραξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής6. Για τους συνεταιρισμούς απαιτούνται
όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο
συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Τον συνεταιρισμό εκπροσωπεί ο πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου του.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
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Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, εκτός εάν ρητά αναφέρεται
αλλιώς.



Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, σε περίπτωση εγκατάστασης των
συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την
κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το N. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα

Άρθρο 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016
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διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα7, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να
γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.8, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.


Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων, δεν εκδίδει κάποιο
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα
κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται
στην αντίστοιχη κατάσταση. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις που τυχόν
προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι
μηνών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.



Όπου στην παρούσα πρόσκληση αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση, εννοείται αυτή του Ν.
1599/1986, νόμιμα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.



Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση (παρ. 3
άρθρο 53 Ν. 4412/2016).



Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 73 & 74 του Ν. 4412/2016.



Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική (παρ. 4 άρθρο 92 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
προσμετρούμενες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το
άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς (παρ. 4 άρθρο 97 Ν. 4412/2016).
7
8

Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της
Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από το αρμόδιο όργανο οι
φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.
Οι εμπρόθεσμες προσφορές αποσφραγίζονται δημόσια παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως
εκπροσώπων τους από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016. Το δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015 («Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία» ΦΕΚ Α΄34). Η διαδικασία αποσφράγισης είναι η εξής:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
αριθμούνται και μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο προκειμένου να αποσφραγιστούν μετά το πέρας
του πρώτου σταδίου εφόσον η προσφορά τους κριθεί αποδεκτή.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών ουσιώδεις αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση από τους όρους των
εγγράφων της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης προσφορές που είναι αόριστες και
ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες με σχετική αιτιολόγηση.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, το αρμόδιο όργανο μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς
της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί, δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις
απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή η προσφορά απορρίπτεται (άρθρο 102 του Ν. 4412/2016).
Κατά το στάδιο αξιολόγησης κρίνονται όσες προσφορές θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών), ή θα αποκλειστούν ως μη κανονικές ή απαράδεκτες.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016 μη κανονικές θεωρούνται: α) όσες δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης (διακήρυξη, μελέτη, κλπ), β) όσες παρελήφθησαν
εκπρόθεσμα, γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή
διαφθοράς, δ) όσες κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα με το άρθρο 88
του Ν. 4412/2016.
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016 απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται
συγκεκριμένα: α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα
προσόντα και β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής, όπως καθορίσθηκε
και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Κατά το δεύτερο στάδιο αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων συμμετεχόντων
κρίθηκαν αποδεκτές στο πρώτο στάδιο, ενώ για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται.
Δεδομένου ότι κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος
Παγγαίου επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων (παρ. 1 άρθρο 90 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 ο Δήμος Παγγαίου με ειδικά αιτιολογημένη
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απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση του Δήμου Παγγαίου, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον Δήμο Παγγαίου,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο Δήμος
Παγγαίου μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο
Δήμος Παγγαίου ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της
σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον
επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
Ο Δήμος Παγγαίου διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στον προσωρινά ανάδοχο αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υποβολής όλων των πρωτοτύπων ή
αντιγράφων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, δικαιολογητικών
του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. Ο προσωρινά ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά,
όπως του ζητηθούν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
1. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 73 και άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο. Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, εφόσον
προσκομιστεί ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων9. Εάν από το
9

Του ιδίου φυσικού προσώπου σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή του διαχειριστή σε περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
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υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο
ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86, όπου αναφέρονται με
σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Α.Α. μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να
προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων προκειμένου να αναζητηθεί αν έχει
καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
προσωρινά ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την
ημερομηνία υποβολής του, επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές]. Για την υποβοήθηση της σύνταξης της Υ.Δ. επισυνάπτεται πρότυπο
της.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινά
ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για
κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής
του.
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου, που
είναι
 για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις: Η έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή
η βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη
δραστηριότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο
από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το
TAXIS σε σχέση με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του.
 για Ο.Ε. και Ε.Ε.: Επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και
των εγγράφων τροποποιήσεών του ή Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.).
 Για Ε.Π.Ε.: Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο
καταστατικό ή πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή επικυρωμένο αντίγραφο ή Γενικό
Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ από όπου
προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.).
 για Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.: Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο
καταστατικό ή το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή Γενικό Πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει νόμιμη
σύσταση του νομικού προσώπου το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας καθώς και των μελλών του διοικητικού
συμβουλίου σε περίπτωση Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.
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δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες (παρ. 2 άρθρο 103 Ν. 4412/2016).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
η αναθέτουσα αρχή τα διαθέτει ήδη και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν10 ή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. Σε αυτή την περίπτωση ο οικονομικός φορέας πρέπει να δηλώσει την εθνική βάση
δεδομένων με Υ.Δ.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή
στην προθεσμία και παράταση αυτής που του δόθηκε, τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσης κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη, κατά περίπτωση, πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (παρ. 3 άρθρο 103 Ν.
4412/2016).
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.,
επί αποδείξει (παρ. 2 άρθρο 105 Ν. 4412/2016).
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα
έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους
προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 της παρούσης
ενστάσεων, βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική
πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ήτοι εφόσον έχει
παρέλθει η προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
στους συμμετέχοντες, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
εφόσον πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 (παρ. 4 άρθρο 105 Ν. 4412/2016).
Με την πρόσκληση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
(παρ. 5 άρθρο 105 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι ενστάσεις κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν προθεσμία άσκησης πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Οι ενστάσεις κατά της
10 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 Ν. 4412/2016.
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πρόσκλησης, κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι πέντε (5) πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της
ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με ένα τοις εκατό (1%) της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται
με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται ενώπιων της Αναθέτουσας
Αρχής διαβιβάζονται άμεσα στην ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με το εδάφιο α
της παρ. 11, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων υποβάλλει την ένσταση στο αρμόδιο όργανο προκειμένου να
αποφασίσει σχετικά, μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή της. Στην τελευταία περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης (παρ. 2 άρθρο 127
Ν. 4412/2016).
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 14. ΣΥΜΒΑΣΗ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της, εκτός εάν η συμβατική αξία
αναλωθεί νωρίτερα. Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της
σύμβασης, ο Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης της χωρίς αύξηση φυσικού –
οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι
συμφωνούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ’ Κλιμ. 118/2005, 129/2006, 14,
34, 64, 69, 99/2010, Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ. Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ’, Ν. 4412/2016 άρθρο 53
παρ. 1ε).
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους των εγγράφων της σύμβασης, που με την προσφορά του
αποδέχεται ο ανάδοχος και την προσφορά του αναδόχου. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τα στοιχεία της προμήθειας:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα τους.
δ. Την προσφερόμενη τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους.
στ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
ι. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους (μόνο για προμήθειες).
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:


Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.



Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.



Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.



Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
12

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο, για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών
Προσφυγών επιβάλλεται (παρ. 3 άρθρο 350 Ν.4412/2016), σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ
969/22.03.2017 τεύχος Β')11
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%, υπέρ
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Α.Ε.Π.Π., και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του
Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% για προμήθειες12 επί του καθαρού ποσού, ήτοι επί της αξίας που απομένει μετά
την αφαίρεση του ΦΠΑ και των τυχόν κρατήσεων υπέρ Δημοσίου που βαρύνεται ο Προμηθευτής.

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης της προμήθειας, συγκροτείται τριμελής ή
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού
και κατά την υπογραφή της σύμβασης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Καβάλας.

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους13
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

11 Δεν προκύπτει υποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ για συμβάσεις κάτω των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ. Από τις διατάξεις
του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, των άρθρων 2 περ. 5 και του άρθρου 130 του Ν.4270/2014 και το άρθρο 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017
(ΦΕΚ Β΄ 969) δεν προκύπτει υποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη έγγραφης
σύμβασης.
12 Άρθρο 64 Ν. 4172/2013. Οι αμοιβές που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το οποίο δεν έχει τη φορολογική του κατοικία και δεν
διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (Υπ. Οικ. ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ 2016)
13 Άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016
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Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής αξίας
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων-πληρωμών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1101/2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε έπειτα από εντολή Δημάρχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με τη
μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε.
ΟΟΡΦΑΝΟΥ» που απαιτούνται για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου.
Η προμήθεια δύναται να διεξαχθεί με τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.
4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των € 20.000,00 (με Φ.Π.Α.) και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της
διακηρυξης της παρούσας μελέτης.

Ελευθερούπολη, 09.10.2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1101 / 2017

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
α/α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε.
ΟΡΦΑΝΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή είδος

ΜΕΛΕΤΗΣ

Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
μονάδος
(€)

Δαπάνη

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 1,9cm
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 2,5cm
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 3cm
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 4cm
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 5cm
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 1''
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 1,5''
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 2''
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 2,5''
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 3''
ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 25cm ΜΕ ΛΑΒΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 2m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΣΙΛΟΚΟΝΟΥΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α' 2,5lt

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

48
16
24
40
40
72
4
48
60
32
36
24

0,49
0,65
0,73
0,98
1,14
0,65
0,65
1,38
1,63
2,28
2,03
2,03

Μερική
23,52
10,40
17,52
39,20
45,60
46,80
2,60
66,24
97,80
72,96
73,08
48,72

τεμ.

100

16,26

1.626,00

14 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΑΧΡΩΜΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 5lt
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α' 5lt ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
15

τεμ.

24

14,23

341,52

τεμ.

4

22,76

91,04

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2,5LT ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 5lt
ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 3lt
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 15Kg
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 15Kg
ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α' 2,5lt
ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α' 1lt
ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 2,5 lt ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΝΕΦΤΙ 400ml
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 4lt
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 9lt
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% 10lt
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 10lt
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 9lt
2
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 12m

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

4
20
4
28
40
24
220
4
88
24
48
32
16
60
60

8,13
14,23
6,50
32,52
20,33
15,85
5,69
11,79
1,63
8,13
36,59
24,39
14,63
36,59
20,33

32,52
284,60
26,00
910,56
813,20
380,40
1.251,55
47,16
143,44
195,12
1.756,32
780,48
234,08
2.195,40
1.219,80

31
32
33
34

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 10m2
ΣΟΒΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 25Kg
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΠΡΕΥ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΦΥΣΙΓΓΑ

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

96
16
20
100

13,01
8,13
2,03
1,22

1.248,96
130,08
40,60
122,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ολική

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ 60mm
ΣΠΑΤΟΥΛΑ 80mm
ΣΠΑΤΟΥΛΑ 18cm
ΣΠΑΤΟΥΛΑ 20cm
ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 1KG
ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 4kg
ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 1lt
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ 15Kg
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 25Kg
ΡΗΤΙΝΗ 1lt
ΡΗΤΙΝΗ 5lt
ΓΙΑΛΟΧΑΡΤΟ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ANTIGRAFFITI

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
μέτρο
τεμ.

Ελευθερούπολη, 09.10.2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

32
32
4
8
4
16
140
16
40
4
4
8
4
4
48
4

1,63
1,64
1,63
2,06
3,25
4,07
4,07
18,70
7,32
32,52
9,76
5,69
3,25
13,82
0,81
6,10

52,16
52,48
6,52
16,48
13,00
65,12
569,80
299,20
292,80
130,08
39,04
45,52
13,00
55,28
38,88
24,40
Άθροισμα 16.129,03
ΦΠΑ (24%) 3.870,97
Σύνολο 20.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1101 / 2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα υπό προμήθεια είδη για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου πρέπει να εκπληρώνουν ή
υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί με την παρούσα
μελέτη. Συγκεκριμένα τα υλικά θα πρέπει να
1. είναι πιστοποιημένα κατά ISO ή ΕΛΟΤ και να πληρούν προδιαγραφές DIN,
2. τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης “CE” και να φέρουν τη σήμανση CE ή ΕΝ.
3. να είναι μεγάλης αντοχής σε τριβή, σε διαλύτες, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, στην
υγρασία, στην περιβαλλοντική μόλυνση.
4. είναι οικολογικά, να φέρουν πιστοποίηση οικολογικού χρώματος από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, υποαλλεργικά και αντιμικροβιακά
5. φέρουν συσκευασία προσεγμένη ώστε κατά την μεταφορά τους να μην δημιουργούνται
φθορές, ούτε παραβιάσεις.
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
1. παρέχουν προϊόντα που να προέρχονται από μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική

διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000 (9001, 9002, 9008) ή μεταγενέστερο, από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
2. παρέχουν προϊόντα που να προέρχονται από μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική
διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 14000 (14001) ή μεταγενέστερο, από διαπιστευμένο
φορέα πιστοποίησης
Ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις εξής ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές:
1. Χαρτοταινία πλάτους 1,9cm και μήκους τουλάχιστον 40m.
2. Χαρτοταινία πλάτους 2,5cm και μήκους τουλάχιστον 40m.
3. Χαρτοταινία πλάτους 3cm και μήκους τουλάχιστον 40m.
4. Χαρτοταινία πλάτους 4cm και μήκους τουλάχιστον 40m.
5. Χαρτοταινία πλάτους 5cm και μήκους τουλάχιστον 40m.
6. Πινέλο Βαψίματος 25mm 1" Πάχος Πινέλου 12.5mm Μήκος Τριχών 44mm.
7. Πινέλο Βαψίματος 25mm 1,5" Πάχος Πινέλου 12.5mm Μήκος Τριχών 44mm.
8. Πινέλο Βαψίματος 50mm 2" Πάχος Πινέλου 12.5mm Μήκος Τριχών 51mm.
9. Πινέλο Βαψίματος 64mm 2,5" Πάχος Πινέλου 12.5mm Μήκος Τριχών 57mm.
10.Πινέλο Βαψίματος 75mm 3" Φάρδος Πινέλου 64mm(2,5") – Μήκος Τριχών 57mm.
11.Ρολό βαφής για βάψιμο σε μεσαίες επιφάνειες για γενική χρήση.
12.Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο έως 2m.
13.Σιλικονούχο βερνίκι υψηλού εμποτισμού με ειδικά κεριά, το οποίο προστατεύει το ξύλο
από την υγρασία και απωθεί το νερό. Απορροφάται πλήρως από το ξύλο ενώ παράλληλα
του επιτρέπει να αναπνέει και να αποβάλει την υγρασία. Σε γερό ξύλο αποτρέπει το
ξεφλούδισμα, ενώ περιέχει ειδικά πρόσθετα που εμποδίζουν την ανάπτυξη μούχλας στο
φιλμ του βερνικιού.
14.Εμποτιστικό συντηρητικό ξύλου που προσφέρει μακροχρόνια προστασία και αντοχή στις
ξύλινες επιφάνειες.
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15.Υψηλής ποιότητας αλκυδικό αστάρι βερνικοχρωμάτων για μεταλλικές επιφάνειες.
Απόδοση έως 13 m2/Lt Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της
επιφάνειας. Συσκευασία 5lt.
16.Υπόστρωμα μεταλλικών επιφανειών κατάλληλο και για την απομόνωση λεκέδων σε
επιφάνειες τοίχων-οροφών ή /και ξύλων. Συσκευασία 2,5lt.
17.Υψηλής ποιότητας αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι διαλύτη, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη
διεισδυτικότητα, ιδανικό για τοίχους και ταράτσες.
18.Υπόστρωμα νερού για πλαστικά χρώματα. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, σκληρότητα και
ελαστικότητα
καθώς
και
μεγάλη αντοχή
σε
αλκαλικές
επιφάνειες.
Εξασφαλίζει ομοιόμορφη ματ επιφάνεια στο τελικό χρώμα. Εφαρμόζεται με ρολό ή
πινέλο και αποδίδει έως και 12m² ανά λίτρο ανά στρώση στις κατάλληλα
προετοιμασμένες επιφάνειες. Στεγνώνει στην αφή περίπου σε 2 ώρες και επαναβάφεται
μετά από 3 ώρες.
19.Διαφανές ακρυλικό αστάρι νερού για τοίχους, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη
διεισδυτικότητα. Είναι άοσμο, φιλικό για το περιβάλλον και τον χρήστη, κατάλληλο για το
αστάρωμα εσωτερικών χώρων.
20.Υδατοδιαλυτό προϊόν βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες με πολύ καλή πρόσφυση και
διεισδυτικότητα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση και μπορεί να
επαναβαφεί με οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή
σε αλκαλικές επιφάνειες όπως είναι ο σοβάς, το τσιμέντο, το αμιαντοτσιμέντο,
σπατουλαριστοί τοίχοι. Μειώνει δραστικά την απορροφητικότητα των επιφανειών αυτών
και εξοικονομείται έτσι σημαντική ποσότητα τελικού χρώματος.
21.Αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες με υψηλή
καλυπτικότητα και γυαλάδα, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Απόδοση
έως 14m2/Lt.
22.Αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες με υψηλή
καλυπτικότητα και γυαλάδα, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Απόδοση
έως 14m2/Lt.
23.Βερνικόχρωμα για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες με υψηλή καλυπτικότητα και
γυαλάδα, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Απόδοση έως 12m2/Lt.
24.Νέφτι για αραίωση ελαιοχρωμάτων. Συσκευασία 400ml.
25.Διαλυτικό γενικής χρήσης. Συσκευασία 4lt.
26.Άριστης ποιότητας 100% ακρυλικό οικολογικό επαγγελματικό χρώμα για εξωτερική
χρήση. Απόδοση έως 13m2/Lt. Ειδικό βάρος 1,43 έως 1,47gr/cm3.
27.100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για εξωτερική χρήση σε διάφορα χρώματα. Απόδοση 8-12
m2/Lt. Ειδικό βάρος 1,53gr/cm3.
28.Ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Απόδοση 8-12 m2/Lt. Ειδικό βάρος 1,70gr/cm3
29.Άριστης ποιότητας οικολογικό άοσμο πλαστικό ματ με άριστη απόδοση, εξαιρετικό
φινίρισμα και μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή. Ιδανικό για όλους τους εσωτερικούς
χώρους. Εξαιρετική καλυπτικότητα και αντοχή στο πλύσιμο. Απόδοση 15 έως 17m2/Lt.
Ειδικό βάρος 1,39gr/cm3.
30.Καλής ποιότητας πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με απόδοση 8-12m2/Lt και ειδικό
βάρος 1,55gr/cm3.
31.Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με απόδοση 8-10m2/Lt και ειδικό βάρος 1,68gr/cm3.
32.Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς ρητινούχος με βάση το λευκό τσιμέντο, για γρήγορες
επισκευαστικές και επιδιορθωτικές εργασίες επιφανειών από σοβά, σκυροδέματος (κοινό
ή εμφανές) ή απευθείας πάνω σε τοιχοποιίες από τούβλα ή άλλα δομικά στοιχεία.
Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
33.Ταχυστέγνωτο ακρυλικό spray υψηλής ποιότητας και αντοχής για μεταλλικές και ξύλινες
επιφάνειες διατιθέμενο σε διάφορες αποχρώσεις.
34.Λευκό σφραγιστικό, σχεδόν άοσμο, χωρίς διαλύτες, με υψηλή ελαστικότητα που διαρκεί.
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση ακόμη και σε πολύ πορώδεις επιφάνειες (σοβά, μπετόν)
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χωρίς αστάρι. Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση, δεν επηρεάζεται από το αλκαλικό
περιβάλλον των αρμών και βάφεται αφού στερεοποιηθεί.
35.Υψηλής ποιότητας, αδιάβροχο σφραγιστικό λευκής σιλικόνης για εσωτερική και
εξωτερική χρήση.
36.Υψηλής ποιότητας, αδιάβροχο σφραγιστικό διάφανης σιλικόνης για εσωτερική και
εξωτερική χρήση.
37.Σπάτουλα με φάρδος λάμας 60m
38.Σπάτουλα με φάρδος λάμας 80mm
39.Σπάτουλα με φάρδος λάμας 18cm
40.Σπάτουλα με φάρδος λάμας 20cm
41.Βασικό χρώμα κίτρινο, κόκκινο, μπλε σε συσκευασία 1kg.
42.Χρώμα διαλύτου βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες κατάλληλο για διαγράμμιση οδών,
αεροδρομίων, χώρων στάθμευσης από πίσσα, μπετόν κλπ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και
ελαστικότητα στα προαναφερόμενα υποστρώματα, αλλά και σε μεταλλικές επιφάνειες,
σοβάδες, λαμαρίνες. Η φωτεινότητά του παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο, τη χρήση
ακόμη και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να είναι πάντα καλά ορατό.
Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη χρήση και δεν μαυρίζει από τα ελαστικά των
αυτοκινήτων, ούτε τους καλοκαιρινούς μήνες, που οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές.
Έχει εξαιρετική αντοχή στην τριβή Στεγνώνει τόσο γρήγορα ώστε η επιφάνεια να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ακόμη και μετά μια ώρα. Συσκευασία 4kg.
43.Γυαλιστερό ντουκόχρωμα υψηλής καλυπτικότητας, ελαστικότητας και αντοχής σε
συσκευασία 1lt.
44.Καλής ποιότητας μονωτικό επίχρισμα κατάλληλο για υγρομόνωση και στεγάνωση
ταρατσών.
45.Χρώμα νερού υψηλής καλυπτικότητας & λευκότητας. Χρώμα βάσης νερού, εξαιρετικής
λευκότητας, αρίστης ποιότητας και αντοχής. Κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Ιδανικό για
ταβάνια και επιφάνειες όπου δεν απαιτείται πλύσιμο. Ευκολία στη χρήση και γρήγορο
στέγνωμα για επαναβαφή. Συσκευασία 15Kg
46.Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα κατάλληλη για πλακάκια απορροφητικά και μη ,για
εσωτερική και εξωτερική χρήση, τοίχου και δαπέδου. Συσκευασία 25Kg
47.Βελτιωτική ρητίνη που ενισχύει την πρόσφυση όταν προστίθεται στα τσιμεντοκονιάματα.
Συσκευασία 1lt
48.Βελτιωτική ρητίνη που ενισχύει την πρόσφυση όταν προστίθεται στα τσιμεντοκονιάματα.
Συσκευασία 5lt
49.Λειαντικό γιαλόχαρτο μέτρου
50.Καθαριστικό συνθημάτων, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες.
Τονίζεται ότι Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα είδη, ώστε
να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σε
πιστοποιημένο εργαστήριο ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Ελευθερούπολη, 09.10.2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1101/2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε
ΟΡΦΑΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε
ΟΡΦΑΝΟΥ» για τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Παγγαίου
Η προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις όπως μνημονεύονται στο προοίμιο της
διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για
κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των
ειδών, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας1 και την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης απαιτείται το αρμόδιο
όργανο του οικείου φορέα να εκδίδει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης2.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να απασχολεί ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό (παρ. 2 & 4 του άρθρου 18 & παρ. 1 του άρθρου 130 Ν. 4412/2016). Ο
ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού
που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε
πρόσωπα ή πράγματα. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες
υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

1
2

Άρθρο 120 Ν. 4412/2016
Παρ. 4 άρθρο 2 του Π.Δ. 80/2016.

1

2. Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα δυο (2)
εργασίμων ημερών ή όσο το δυνατόν συντομότερα επιβάλλεται από τις ανάγκες, να παραδώσει την
παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών και να εκτελέσει την αντίστοιχη εργασία εφόσον απαιτείται. Λόγω του
ότι ο Δήμος εκτελεί κοινωφελές έργο, θα πρέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι χρόνοι παράδοσης των
ειδών, καθώς και εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών να μην υπερβαίνουν τη μία (1) ημερολογιακή
ημέρα.
3. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τμηματικά, περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα
στα μέρη που θα υποδεικνύονται από το Δήμο και ανάλογα με τις ανάγκες τους. Υπέρβαση του χρόνου
παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και από τους όρους της σύμβασης.
4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται από το Δήμο υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή
μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η
απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος..
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης εφόσον υπάρχει, στο
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε (άρθρο 206 Ν. 4412/2016).
5. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος3 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του Ν. 4412/2016. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε, το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 203 Ν.
4412/2016).
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο4 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016
Άρθρο 207 του Ν. 4412/2016
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας (άρθρο 207 Ν. 4412/2016).
6. Η επιτροπή παραλαβής θα πρέπει να πραγματοποιεί την παραλαβή των υλικών και την έκδοση των
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του υλικού, διαφορετικά θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.5
7. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργηθεί με μακροσκοπική ή
χημική (εργαστηριακή) εξέταση. Μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής6 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις ή
απόρριψης των υλικών. Εφόσον ο ποιοτικός έλεγχος διενεργηθεί με χημική (εργαστηριακή) εξέταση
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής και πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας
προγενέστερα του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η
επιτροπή παραλαβής μπορεί:
1. να παραλάβει το υλικό,
2. να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβαση
3. να απορρίψει το υλικό.
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Ισχύουν μεταβατικά οι οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.
Άρθρο 221 παρ. 11 β) του Ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα
θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να
συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη
της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί
από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να
απορριφθεί.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, εφόσον έχει συσταθεί, ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε
κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 διαδικασίες.
8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 Ν. 4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η
παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας
μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά (η εταιρεία πρέπει να κατέχει πιστοποιητικά
για την καλή ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών της).
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10.Η μεταφορά και παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά
του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα.
11. Σε περίπτωση μικτής σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 έως 220 του Ν. 4412/2016 για το
τμήμα που αφορά την παροχή υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τα
αναλώσιμα και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το
αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Δήμου
Παγγαίου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
12.Οι αναγραφόμενες ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες
απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Επομένως, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό
τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες. Εφόσον, βάσει των αναγκών του Δήμου, κρίνεται ότι δεν είναι
απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας ούτε να αναλωθεί η
σύμβαση στο σύνολο της, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη από
τον Δήμο. Αν όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον οποίο
έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί.
13.Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά όπως και οι παραδόσεις, σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα
γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6
Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Ο χρόνος εγγυήσεως για κάθε είδος ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημέρα παραλαβής αυτού. Για κάθε βλάβη
που θα παρουσιάζεται στο χρονικό διάστημα του χρόνου εγγυήσεως και θα οφείλεται στη κακή ποιότητα των
υλικών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την
προσκόμιση δειγμάτων.
Ομοίως, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος
ή/και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Η προσκόμιση τόσο των δειγμάτων που καταθέτουν οι
οικονομικοί φορείς σε περίπτωση που τους ζητηθεί όσο και των δειγμάτων των προμηθευτών από τα προς
παραλαβή συμβατικά υλικά ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016. Το κόστος για όλες
τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.
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Ελευθερούπολη, 09.10.2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1101 / 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε.
ΟΡΦΑΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Περιγραφή είδος

Μονάδα Ποσότητα

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 1,9cm
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 2,5cm
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 3cm
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 4cm
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 5cm
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 1''
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 1,5''
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 2''
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 2,5''
ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 3''
ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 25cm ΜΕ ΛΑΒΗ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 2m
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΣΙΛΟΚΟΝΟΥΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α' 2,5lt
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΑΧΡΩΜΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 5lt
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α' 5lt ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2,5LT ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 5lt
ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 3lt
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 15Kg
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 15Kg
ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α' 2,5lt
ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α' 1lt
ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 2,5 lt ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΝΕΦΤΙ 400ml
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 4lt
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 9lt
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% 10lt
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 10lt
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 9lt
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 12m2
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 10m
ΣΟΒΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 25Kg
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΠΡΕΥ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΦΥΣΙΓΓΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ 60mm
ΣΠΑΤΟΥΛΑ 80mm
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48
16
24
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40
72
4
48
60
32
36
24
100
24
4
4
20
4
28
40
24
220
4
88
24
48
32
16
60
60
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τεμ.
τεμ.
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τεμ.
τεμ.

96
16
20
100
32
32
4
8

Τιμή
μονάδος
(€)

Δαπάνη
Μερική

Ολική

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ΣΠΑΤΟΥΛΑ 18cm
ΣΠΑΤΟΥΛΑ 20cm
ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 1KG
ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 4kg
ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 1lt
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ 15Kg
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 25Kg
ΡΗΤΙΝΗ 1lt
ΡΗΤΙΝΗ 5lt
ΓΙΑΛΟΧΑΡΤΟ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ANTIGRAFFITI

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
μέτρο
τεμ.

4
16
140
16
40
4
4
8
4
4
48
4
Άθροισμα
ΦΠΑ (24%)
Σύνολο

Ελευθερούπολη, ………..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδός
:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή για την εταιρία που συμμετέχει:
 δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 περί αποκλεισμού οικονομικών φορέων
από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ήτοι,
 Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος εμού, της εταιρείας μου ή μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου αυτής που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
















3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
Δεν αθέτησε τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την καταβολή φόρων ή την εισφορά κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας ή επικουρικής)
Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,
δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
Η προσφορά δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του Ν. 4412/2016.
Δεν έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά την έννοια του
άρθρου 48 του Ν. 4412/2016 με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,
Δεν έχει ούτε θα επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, ώστε να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση
Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.
Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του Ν. 4412/2016.

 Είναι εγγεγραμμένο/ή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.
 Δεν βρίσκεται σε άλλη κατάσταση όπως περιγράφεται στα άρθρα 73, 74 και 75 του Ν. 4412/2016 που να
επιφέρει τον αποκλεισμό του την συμμετοχή στην διαδικασία.
 Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
 Έλαβε πλήρη γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα έγγραφα της σύμβασης.
 Η προσφορά εκπληρώνει ή υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί με
τα έγγραφα της σύμβασης.
(4)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η εταιρία που συμμετέχει με την
επωνυμία ………………………………………………………………….:
1. Είναι υποχρεωμένος/η να καταβάλει εισφορές στους κάτωθι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριες και
επικουρικές):
1……………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
2. Εκτός από τους ανωτέρω, η επιχείρηση δεν υπάγεται σε κανέναν άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
(4)

Ημερομηνία:

……………………….……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

