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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Πληροφορίες: Βάσω Κλαψινού 

Ταχ.Δ/νση       : Δήμος Ρεθύμνης 

                             Άδελε 

                             Ρέθυμνο 74100 
Τηλέφωνο      : 2831341041   

FAX                  : 28310-72736 

Email               : Klapsinou@rethymno.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

 

«Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών 

& Χρωμάτων» 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10017/25-04-2017 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΕΛΕ  

Απρίλιος  2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Πληροφορίες: Βάσω Κλαψινού 

Ταχ.Δ/νση       : Δήμος Ρεθύμνης 

                             Άδελε 

                             Ρέθυμνο 74100 

Τηλέφωνο      : 2831341041   
FAX                  : 28310-72736 

Email               : Klapsinou@rethymno.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

 

«Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών 

& Χρωμάτων» 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

Ο Δήμαρχος και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης 

 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

την με Δημόσια  Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: 

«Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων»  

 Προϋπολογισμού 215.605,15 € (με Φ.Π.Α.) 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις  διατάξεις του ν. 4412/2016(Α΄147)  και β) τους όρους της παρούσας 

και  

καλεί 

 

τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της 

ανωτέρω προμήθειας. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & 

Χρωμάτων» 

Προϋπολογισμός 215.605,15 € (με Φ.Π.Α.) 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ 28/04/2017 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο 

Ελληνικό Τύπο 

28-29/04/2017 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης 

28/04/2017 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ 25/04/2017 

Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
28/04/2017 

 

28/04/2017 

14:00 μ.μ 

 

19/05/2017 

15:00 μ.μ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΔΕΛΕ  

Πόλη ΡΕΘΥΜΝΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 74100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR 433 

Τηλέφωνο 2831341041 

Φαξ 2831072736 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Klapsinou@rethymno.gr 

Αρμόδια Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Λογιστηρίου Προμηθειών & Αποθήκης, 

Γραφείο Προμηθειών 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΑΨΙΝΟΥ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.rethymno.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή)  και ανήκει 

στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.) 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην διεύθυνση (URL) : μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από την ιστοσελίδα 
του Δήμου Ρεθύμνης http://www.rethymno.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και 

2. θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα  

από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

 

 Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Αναλυτικά η δαπάνη για την αναφερόμενη προμήθεια και για το σύνολο των ομάδων, προϋπολογίζεται 

στο ποσό των 173.875,12 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 41.730,03 € δηλαδή συνολικό ποσό 215.605,15 €. 
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Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό Π/Υ του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και θα βαρύνει τους 

Κ.Α. 30.7331.073, 30.7333.055, 30.7331.075 «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων». 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια Οικοδομικών-Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων για τις ανάγκες 

του Δήμου Ρεθύμνης. Η προμήθεια αφορά όλα τα οικοδομικά υλικά που πάγια χρειάζεται ο Δήμος στη 
διάρκεια του έτους και αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια και δημοτικούς δρόμους. 
Τα προς Προμήθεια Είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV) 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 

• 44111000-1:  «Οικοδομικά υλικά» 

• 14212200-2: «Αδρανή Υλικά» 

• 14212100-1: «Διακοσμητικά Αδρανή Υλικά» 

• 44810000-1: «Χρώματα Επίχρισης» 

• 44111400-5: «Χρώματα επένδυσης τοίχων» 

• 24200000-6: «Χρώματα και χρωστικές ουσίες» 

• 44811000-8: «Χρώματα Διαγράμμισης οδών» 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/ομάδες: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% 

(€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ME Φ.Π.Α 24% (€)

1 ΟΜΑΔΑ Α΄ : "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ" 64.514,15 € 79.997,55 €

2 ΟΜΑΔΑ Β΄: "ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ" 48.386,95 € 59.999,82 €

3 ΟΜΑΔΑ Γ΄:  "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ" 4.522,50 € 5.607,90 €

4 ΟΜΑΔΑ Δ΄ : "ΧΡΩΜΑΤΑ" 56.451,52 € 69.999,88 €

ΣΥΝΟΛΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 173.875,12 € 215.605,15 €

 

• Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα 
ποσότητα κάθε ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην 7/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας.  

• Διευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς προμήθεια ποσότητας 

υλικών, επειδή η προσμέτρηση των οικοδομικών εργασιών είναι αδύνατη λόγω άγνωστων κάθε φορά 

έκτακτων καταστάσεων που χρειάζεται ο Δήμος, για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 

παρούσης περιλαμβάνει μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου των υλικών της κάθε ομάδας.  

• Για κάποια υλικά τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν λόγω έκτακτων περιπτώσεων και ελάχιστης 
συχνότητας ζήτησης, ο Ανάδοχος ‘’αν και δεν έχει δώσει προσφορά’’, είναι στη διακριτική του ευχέρεια  να 

εφοδιάσει το Δήμο εφόσον του ζητηθεί προσφορά. 

Για τον λόγο αυτό, πριν την προμήθεια αυτών των υλικών (που δεν περιέχονται στην Διακήρυξη και στη 

σύμβαση), δίδει οικονομική προσφορά στα υλικά τα οποία θα έχουν τις προδιαγραφές που απαιτούνται 

από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Εάν μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας, προκύψει ότι η προσφορά του αναδόχου (για είδη που δεν 

προβλέπονται στη Διακήρυξη) είναι υψηλότερη από προσφορά άλλης εταιρείας στην αγορά, ο δήμος 

δύναται να προμηθευτεί τα είδη εκείνα από τον προσφέροντα με την χαμηλότερη προσφορά. 

Η  δαπάνη σε αυτή την περίπτωση θα αντλείται από κωδικούς εξόδων που έχουν να κάνουν με το 

συμβατικό αντικείμενο του αρχικού αναδόχου και το ποσό αυτό θα αφαιρείται από την αρχική του 
σύμβαση. 

• Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους από ένα προσφέροντες. 
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• Το ποσοστό έκπτωσης της κάθε ομάδας, θα αφορά αντίστοιχα το ίδιο ποσοστό έκπτωσης για το κάθε 

προμηθευόμενο υλικό της ίδιας ομάδας. 

 

� Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους  και επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν το 

ποσό του προϋπολογισμού για κάθε ομάδα συνολικά. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 215.605,15 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  173.875,12 €  ΦΠΑ : 41.730,03 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της  με 

δυνατότητα παράτασης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της 7/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες 

μονάδες στις επιμέρους ομάδες του διαγωνισμού.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

� του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

� του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

� του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

� της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

� [Μέχρι τις 31/05/2017] του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L335)»
, 
 , 

� του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

� του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

� του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

� του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ.Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

� του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ.Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

� του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

� του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

� του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

� του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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� του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

� του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

� του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

� της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

� της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

� της με αρ.  Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 

� της με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής 

αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του 

ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως 

Εντεταλμένων Γραφείων», 

� της με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 

ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα 

πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) 

την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή 

ΝΠΙΔ», 

� Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

� Την υπ’ αρ. 150/29-03-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΘΕ9Ω1Ψ-Π7Ε) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. 

� Την υπ’ αρ. 294/24-04-2017 (ΑΔΑ: 70ΑΔΩ1Ψ-ΧΙΤ, ΑΔΑΜ: 17REQ006097998) απόφαση της Οικ. 

Επιτροπής περί έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος, Ανάληψη - Δέσμευση και  Ψήφιση πίστωσης. 

� Την υπ’ αρ. 300/24-04-2017 (ΑΔΑ: Ω36ΙΩ1Ψ-ΕΒΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. 7/2017 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

καθορίστηκαν οι όροι και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας της Προμήθειας με Δημόσιο Ανοικτό 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19-05-2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την 25-05-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών) 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.   Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό :  40959 
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

• ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Τ.Κ. 10677, Τζωρτζ 6, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα, Τηλ.: 2103817700, fax 

21038173331, E-mail:iho@otenet.gr  

• ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, Τ.Κ. 10564, Εμμ. Μπενάκη 10 & Πανεπιστημίου 57, Αθήνα, Τηλ. 

2103215692, fax 2103215877, E-mail:dimonewsi@dimoprasion.gr 

• ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Τ.Κ. 74100, Μοάτσου7-9, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831029292, fax 2831055413, E-

mail:sales@rethnea.gr 

• ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Τ.Κ. 74100, Λ. Κουντουριώτη 138, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831022867, fax 2831028258, 

E-mail:info@kritep.gr 

• ΡΕΘΕΜΝΟΣ, Τ.Κ. 74100, Γερακάρη 60-61, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831028341, fax 2831050333, E-

mail:info@kprint.gr 

Ημερομηνία Αποστολής Δημοσίευσης 27/04/2017 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.rethymno.gr  στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ► 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, στις 28/04/2017  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με το 

άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, παρότι 
έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ. 35 της παρ. 1 του άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ με την 

επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος είναι η 1η 

Ιανουαρίου 2021, θα καταβάλετε σε κάθε περίπτωση από τον/τους ανάδοχο/χους προμηθευτή/ες, με την 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• Η με αρ. 7/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

• Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

• Εγγυητικές Επιστολές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 

• Σχέδιο Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση: 

1. Για τους όρους της Διακήρυξης και τη Διαδικασία του Διαγωνισμού από τη Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου Προμηθειών & Αποθήκης, Γραφείο Προμηθειών αρμόδιος υπάλληλος κ. 

Βασιλική Κλαψινού στο τηλέφωνο 2831341041 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2. Για  το αντικείμενο της προμήθειας των τεχνικών προδιαγραφών, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

στο τηλέφωνο 2831040009 κ. Πόπη Τζανακάκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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 έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (Άρθρο 121, παρ. 5 του ν. 

4412/2016).    

Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, 

σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 (Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών) 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν  μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς 

να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 

από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή  υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, 

αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί.  
 Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

 πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές.  

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., κατά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας και η αδυναμία αυτή 

πιστοποιείται από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  της Γ.Γ.  Εμπορίου & Προστασίας 

του Καταναλωτή, τότε η Αναθέτουσα αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλους τους συμμετέχοντες για αναβολή της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 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 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. (Σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 4 του Ν.4412/2016) 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους 

προσφέροντες τη μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για ην ακριβή εκτίμηση της 

προσφοράς. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που 

η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 

ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής (η εγγύηση 

συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. περ. α παρ. 

1 άρθρου 72 ν. 4412/2016), που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ 

(3.480,00 ευρώ), στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

δηλ. ο οικονομικός φορέας συμμετέχει σ’ όλες τις ομάδες.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης (ομάδες) το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος (ομάδας). 

Αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες το ποσό εγγύησης συμμετοχής  για κάθε τμήμα / ομάδα: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

24% (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ME 

Φ.Π.Α 24% (€)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)

1 ΟΜΑΔΑ Α΄ : "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ" 64.514,15 € 79.997,55 € 1.290,28

2 ΟΜΑΔΑ Β΄: "ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ" 48.386,95 € 59.999,82 € 967,74

3 ΟΜΑΔΑ Γ΄:  "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ" 4.522,50 € 5.607,90 € 90,45

4 ΟΜΑΔΑ Δ΄ : "ΧΡΩΜΑΤΑ" 56.451,52 € 69.999,88 € 1.129,03

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 20-09-2017, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.5 (άρθρα 73 έως 78 Ν. 4412/2016), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή  προς την οποία απευθύνεται,  
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δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Προσφορές χωρίς εγγύησης ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 

[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας υφίστανται υποδείγματα  εγγυητικών επιστολών ] 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/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,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/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,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
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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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

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

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους (άρθρο 73 παρ. 2).  

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. 

 

2.2.3.3. Αποκλείεται (άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016) από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.5.2.,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 

Διακήρυξης.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού . 

Το  παρών κριτήριο επιλογής αποτυπώνεται στο μέρος ΙV του ΤΕΥΔ. 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν 

κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 

(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης αποτελεί παράρτημα της διακήρυξης και είναι αναρτημένο σε 

επεξεργάσιμη μορφή (ξεχωριστό αρχείο doc) μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης, προς 
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ και άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή 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. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρο 79 

παρ. 6 ν. 4412/2016). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά έχοντα υπόψη 

ότι: 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 

και σημείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόμου 4250/2014.  

 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του 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 αυτές οι προϋποθέσεις. 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. 

Αναλυτικά υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  

� φυσικά πρόσωπα  

� διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  
� διαχειριστές Ε.Π.Ε.  

� διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.  

� ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για Συνεταιρισμούς 

� σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε 

ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς 

φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

• αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης, 

• αφορά τους απασχολούμενους στην επιχείρηση , με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

• σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

• σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και 
όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, 

στην οποία να φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε ασφαλισμένος. Η ακρίβεια των 

στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
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επιχείρησης ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. 
 
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, υποβάλλονται 

και για τον υπεργολάβο. 

 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

     Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Η παρούσα Υ.Δ. υποβάλλεται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που 

είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, υποβάλλεται και για τον 

υπεργολάβο. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν 

κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
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Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση από κάθε φορέα – μέλος της. 

 

Β. 3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β .4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθρο 83 Ν. 4412/2016) 

που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 

έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της υπ. αρ. 7/2017 μελέτης όπως αυτή προκύπτει 

από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες στις επιμέρους ομάδες του 

διαγωνισμού.  

  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και στην υπ’ 
αρ. 7/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε ομάδας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Επισημαίνεται πως όταν υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ένωσης, η 

υπογραφή αφορά σε όλα τα στοιχεία της προσφοράς, πλην του ΤΕΥΔ, για την υποβολή και υπογραφή του 
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οποίου παρέχονται ρητές οδηγίες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας. Στην προσφορά, απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

(τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται στο μέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης) (Άρθρο 96, παρ. 7 

του ν. 4412/2016). 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

 Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του 
Δήμου Ρεθύμνης, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 

και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου των δικαιολογητικών της 

προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο του Δήμου Ρεθύμνου. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax) 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΥΠΟΨΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Προμήθεια «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ’ αριθμό πρωτ.  ΧΧΧΧ/25-04-2017 Διακήρυξη του Δήμου Ρεθύμνης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19-05-2017 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη – Να ανοιχτεί μόνο 

από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού» 

 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν : 

 α) Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα Α΄) και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” της υπ’ αρ. 7/2017 

μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στην ανωτέρω μελέτη. 

 Επίσης θα προσκομιστούν στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι  

στοιχεία: 

α. Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζομένου, ήτοι την επιχειρηματική δομή τους τομείς 

δραστηριότητας κλπ. 

β.  Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας και της Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος που να βρίσκεται σε ισχύ 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής τους ή στην περίπτωση 

που η προσκόμιση της σχετικής Άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης 

ή πιστοποιητικού σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

γ. Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή από την οποία θα προκύπτει ότι (i) συμμορφώνονται με τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και (ii) έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κλπ. στα οποία θα φαίνονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε λεπτομέρεια, για τον πλήρη και σαφή 
καθορισμό του προσφερόμενου υλικού. 

Όποια προσφορά δε συνοδεύεται από Τεχνική Περιγραφή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασάφειες, θα απορριφθεί. 

δ.  Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνει ότι: 

• Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση στο χώρο που θα υποδείξει ο 

Δήμος της παραγγελίας (ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος από τον ζητούμενο). 

• Θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιαστούν ελαττώματα ή δε θα πληρούν 

τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους χρόνους που αναλαμβάνει να 
τα πραγματοποιήσει. 

• όλα τα προσφερόμενα είδη έχουν χρόνο εγγύησης τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

• τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν την απαιτούμενη από τις Τεχνικές Προδιαγραφές πιστοποίηση.  

ε.  Υποχρεούται  ο οικονομικός φορέας που θα καταθέσει προσφορά να υποβάλλει στο ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) που να 

αποδεικνύουν τις τεχνικές προδιαγραφές  της 7/2017 μελέτης. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου.   

στ. Στα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, δήλωση η οποία 

αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ  (άρθρο 58 του ν. 4412/2016). 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως  

ορίζεται κατωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Διακήρυξης: 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 

ειδών (ομάδα), βάσει της τιμής αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 7/2017 μελέτης. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 

ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 

φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με  (3) δεκαδικά ψηφία 

(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή 
αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 7/2017 Μελέτης για το 

αντίστοιχο  προς προμήθεια είδος. 

Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση 10% για την ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 64.514,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς: 

64.514,15 - (64.514,15*0,10)=58.062,735 € 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του, σε μορφή .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  

αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 20% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή για κάθε ομάδα της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς στο διαγωνισμό κατά το 

άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού.   

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Δήμο Ρεθύμνης, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

17PROC006098496 2017-04-25



 

Σελίδα 27 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Δήμος Ρεθύμνης 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 και την εγγύηση συμμετοχής 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο Δήμος Ρεθύμνης με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση (άρθρο 91του Ν.4412/2016, )προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, (άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 και 

άρθρα 102 έως 104 του Ν.4412/2016),  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 

της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, ήτοι  25-05-2017 και ώρα 9:30 π.μ.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή (άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016) απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
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κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση 

αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 

παρ. 1 του ν. 4412/2016).  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση ή αποφάσεις ανά στάδιο του 

Διαγωνισμού του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους 

προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει : 

α)κάθε πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής, ανά επιμέρους στάδιο να εγκρίνεται με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου του Δήμου ή  

β) όλα τα πρακτικά του διαγωνισμού να εγκριθούν με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

κοινοποιώντας ταυτόχρονα την σχετική απόφαση/αποφάσεις μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα  (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 -2.2.5  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού), 2.2.4 και 2.2.5 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (παραγρ. 1, άρθρο 

104, Ν. 4412/2016).  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με 

την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της 

ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου 

.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την 31η Μαΐου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 

4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

3.5.1. Η αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου) με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά 

από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, 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,  ή  

β) στην περίπτωση που κανένας οικονομικός φορέας, από εκείνους που υπέβαλαν προσφορά που 

πληρούσε τους όρους της παρούσας Διακήρυξης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση. 

3.5.2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, 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 την αναθέτουσα, 

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 που κανείς οικονομικός φορέας δε δεχτεί να παρατείνει την προσφορά του, σύμφωνα 

με την  παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

3.5.3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, 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.  

3.5.4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 2 του παρόντος, η αναθέτουσα αρχή 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. 
3.5.5. Η αναθέτουσα αρχή (Ο.Ε. του Δήμου) διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 

οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο της 

σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες τουλάχιστον. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή  προς την οποία απευθύνεται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

 [Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  της παρούσας υφίστανται υποδείγματα  εγγυητικών επιστολών ] 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Ο Ανάδοχος της Προμήθειας και ο Δήμος Ρεθύμνης θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ 
τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται 
από το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Ρεθύμνης), σύμφωνα με το 
Ν. 3886/2010 και βάσει του ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 

4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον 

ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας 
των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

Οι Φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν ύστερα από 

σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, την ισχύ της σύμβασης, για τρεις (3) το πολύ μήνες, ή και μέχρι την 

ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, (Πράξη VI τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ' 

Κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010, Απόφαση νΙ τμήματος 3037/2010 του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : 
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α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων στο πλαίσιο των 

προβλεπομένων από την αρχική διακήρυξη - και δεν αφορά σε επαύξηση του οικονομικού της 

αντικειμένου. 

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης. 

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100%  της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
τμηματική παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής  και ποιοτικής παραλαβής 

από τις αρμόδιες επιτροπές, διαφορετικά ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση (υποπαράγραφος Ζ.5 του Ν.4152/2013). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 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.  

• Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της Προμήθειας είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη σχετική ειδική 

πρόσκληση, 

β) εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  και την παράγραφο 6.1 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των 

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 74. 

 

5.2.2.  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 πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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 και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 Ανωτέρα βία  

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

5.4 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και η παράδοση θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά από 
υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας του δήμου, στο χώρο του έργου, χωρίς καμία δέσμευση ως προς τον 

χρόνο και την ποσότητα (ανά ημέρα). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 

6.1.2. 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 ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα 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 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. 
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  (Σχέδιο Σύμβασης)  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 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. 

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. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. 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. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. 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.  

6.3.4. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 

καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΡΕΘΥΜΝΟ 25-04-2017 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. Γενικά 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Οικοδομικών-Αδρανών υλικών & Χρωμάτων  
Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης. Τα είδη και οι ποσότητες των Οικοδομικών 
Υλικών αναφέρονται ενδεικτικά στον Προϋπολογισμό της μελέτης. Ο ενδεικτικός  
προϋπολογισμός  περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες κι ανέρχεται στο ποσόν των 215.605,15€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) . Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Ο χωρισμός των ομάδων έγινε ως εξής: 
1)ΟΜΑΔΑ Α – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ με CPV 44111000-1 Ποσού 79.997,55€ 
συμπεριλαμβανομένου    
                         ΦΠΑ 24%  (Κ.Α 02.30.7331.073 Πόροι Δήμου) 
2)ΟΜΑΔΑ Β-   ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ με CPV 14212200-2 Ποσού 59.999,82€ 
συμπεριλαμβανομένου του   
                         ΦΠΑ 24%  (Κ.Α 02.30.7331.073 Πόροι Δήμου) 
3)ΟΜΑΔΑ Γ-   ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ με CPV 14212100-1 Ποσού 5.607,90€  
                        συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ( με Κ. Α. 30.7333.055 ) 
4)ΟΜΑΔΑ Δ-  ΧΡΩΜΑΤΑ με:  
                         CPV  44810000-1    Χρώματα επίχρισης 
                         CPV  44111400-5    Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 
                         CPV  24200000-6    Χρώματα και χρωστικές ουσίες 
                         CPV   44811000-8         Χρώμα διαγράμμισης οδών  
                         Ποσού 69.999,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%    (Με 
Κ.Α.02.30.7331.075)  
Oι Οικονομικοί φορείς δύναται να συμμετέχουν στον ανοικτό διαγωνισμό με 
οικονομική προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες προμηθευομένων ειδών.  
Η υποδιαίρεση της Σύμβασης σε τμήματα αποσκοπεί στην δυνατότητα συμμετοχής 
στον Διαγωνισμό περισσοτέρων Οικονομικών Φορέων και στην επίτευξη 
συμφερότερης για τον Δήμο Σύμβασης. 
Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις παραγγελίες, στις 
αποθήκες του Δήμου ή επί τόπου του έργου, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση και αυθημερόν. 
Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κοστολογηθούν όλα τα 
οικοδομικά υλικά που πάγια χρειάζεται ο Δήμος Ρεθύμνου στη διάρκεια του έτους. Επειδή 
όμως η προσμέτρηση των οικοδομικών εργασιών που ο Δήμος θα κληθεί να εκτελέσει 
κατά τη διάρκεια του έτους είναι αδύνατη, λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων 
καταστάσεων,, καθίσταται δυσχερής ο ακριβής προσδιορισμός του είδους και της 
ποσότητας υλικών ανά ομάδα  που τελικά θα αγοραστούν. 
 Για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης περιλαμβάνει μόνο 
την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου των υλικών της κάθε ομάδας. 
Η προμήθεια οικοδομικών υλικών ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί για 
δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες. Η σύμβαση λύεται με την ολοκλήρωση του 
οικονομικού αντικειμένου της, ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 12 
ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή τους. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, 
ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή 
και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της 
παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη μελέτη, ως και περαιτέρω 
οικονομική επιβάρυνση 
του Δήμου. 
Β. Σύνταξη Οικονομικών - Τεχνικών προσφορών 
Οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν το έντυπο προσφοράς όπως το πρότυπο που είναι 
συνημμένο στα τεύχη Δημοπράτησης, όπου θα αναφέρουν υποχρεωτικά: 
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα προμηθευομένων ειδών , 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι  θα επιλεγούν  με 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά ανά 
ομάδα. 
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Επίσης ισχύουν απαραίτητα τα παρακάτω: 
Γ. Υποχρεώσεις αναδόχου 
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζομένου και μέσα στον φάκελο της προσφοράς θα 
δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία: 
1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα ή την γλώσσα 
της αλλοδαπής σύμφωναμε τις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικών επίσημων 
γραφείων ποιοτικού ελέγχου (ποινή αποκλεισμού). 
2. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι, εφόσον κάποια υλικά κριθούν ακατάλληλα από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με υλικά 
των προδιαγραφών που κατέθεσε στην προσφορά του. Επίσης υποχρεούται στην 
περίπτωση που θα προκληθεί βλάβη από χρήση ακατάλληλου υλικού, ν’αναλάβει όλες τις 
δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 
Επιπλέον κατά την κρίση της Οικονομικής επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο το 
οποίο οφείλει να καταβάλλει ως 
αποζημίωση προς το δήμο για την βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν 
καταβάλλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες . 
Οι σχετικές πιστώσεις θα λαμβάνονται από τον  προϋπολογισμό, των αντίστοιχων 
οικονομικών ετών, του Δήμου. 
Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : 
• Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “_Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
• N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις 
• Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - _Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α. 
• Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
• Ν. 3852/2010/τ. Α’/87 – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
• Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
περί Εφαρμογής διατάξεων Ν.3463/2006 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ρέθυμνο 27-03-2017 

Ο Συντάκτρια 
 
 
 

Πόπη Τζανακάκη  
Πολιτικός Μηχανικός   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ρέθυμνο 27-03-2017 

Ο Αν/της Προίστάμενος  Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

 
 

Μανώλης Κλάδος  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό την προμήθεια αδρανών υλικών, οικοδομικών υλικών και 
χρωμάτων. Τα προϊόντα της προμήθειας θα χρησιμοποιηθούν από το Οικοδομικό 
συνεργείο του Δήμου Ρεθύμνης, προκειμένου να εκτελούνται  οικοδομικές εργασίες μικρής 
κλίμακας κι επισκευές .Επίσης θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 173.875,12€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά στο 
ποσόν των 215.605,15€. 
1. ΟΜΑΔΑ Α 
     ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ  
Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων ΕΛΟΤ 197-1:2000. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων 
ποιότητας για τις ποσότητες που παραδίδονται, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο έλεγχος 
που µπορεί να ζητηθεί είναι µε επιβάρυνση του προμηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια 
από τις παραδιδόμενης ποσότητες δεν πληροί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα 
απορρίπτεται και επιβάλλεται η αντικατάστασή της. Τσιμέντο µε ανομοιόμορφη κατανοµή 
πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) δεν 
θα γίνεται αποδεκτό. Η µμεταφορά και παράδοση του τσιμέντου θα γίνει σε 
σφραγισμένους χάρτινους σάκους ενώ η αποθήκευσή του (πριν την παράδοση) θα πρέπει 
να γίνεται σε κλειστούς, καλά αεριζόμενους χώρους προστατευμένους από την υγρασία 
και τις καιρικές συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, υπερυψωμένες κατά 30 cm από το έδαφος 
πλατφόρμες, µε ύψος στοίβαξης το πολύ 8 σάκους. Δεν θα χρησιμοποιείται τσιμέντο 
ηλικίας πέραν των 3 μηνών. 
 
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 
Το τσιµέντο (CEM I 52,5 R) θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει 
υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ 197-1:2000 Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή 
ελέγχων ποιότητας για τις ποσότητες που παραδίδονται, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο 
έλεγχος που µπορεί να ζητηθεί είναι µε επιβάρυνση του προµηθευτή. Σε περίπτωση που 
κάποια από τις παραδιδόµενες ποσότητες δεν πληρεί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη 
ποσότητα απορρίπτεται και επιβάλλεται η αντικατάστασή της. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη 
κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο 
χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό. Η µεταφορά και παράδοση του τσιµέντου θα γίνει σε 
σφραγισµένους  χάρτινους σάκους ενώ η αποθήκευσή του (πριν την παράδοση) θα 
πρέπει να γίνεται σε κλειστούς, καλά αεριζόµενους χώρους προστατευµένους από την 
υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, υπερυψωµένες κατά 30 cm από το 
έδαφος πλατφόρµες, µε ύψος στοίβαξης το πολύ 8 σάκους. Δεν θα χρησιμοποιείται 
τσιμέντο ηλικίας πέραν των 3 μηνών. 
 
ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ  
 Σοβάς χειρός με βάση το γύψο και περιεκτικότητα σε ειδικά ελαφροβαρή αδρανή για την 
δημιουργία λείων επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους. θα φέρει υποχρεωτικά το 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων ΕΛΟΤ  ΕΝ13279-1.  Σε περίπτωση που κάποια από τις παραδιδόµενες 
ποσότητες δεν πληρεί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και 
επιβάλλεται η αντικατάστασή της. Σοβάς  µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που 
περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) δεν θα γίνεται 
αποδεκτό. Η µεταφορά και παράδοση του έτοιμου σοβά θα γίνει σε σφραγισµένους  
χάρτινους σάκους ενώ η αποθήκευσή του (πριν την παράδοση) θα πρέπει να γίνεται σε 
κλειστούς, καλά αεριζόµενους χώρους προστατευµένους από την υγρασία και τις καιρικές 
συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, υπερυψωµένες κατά 30 cm από το έδαφος πλατφόρµες. 
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Δεν θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ηλικίας πέραν των 6 μηνών. 
 
ΑΒΕΣΤΗΣ ΣΑΚΙ 
Ασβέστης σε πολτό με περιεκτικότητα <70% σε νερό και  45%. θα φέρει υποχρεωτικά το 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE,  συμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων  ΕΝ 459-1:2001. Σε περίπτωση που κάποια από τις παραδιδόµενες ποσότητες 
δεν πληρεί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και επιβάλλεται η 
αντικατάστασή της. 
 
ΥΠΕΡΤΑΧΥΠΗΚΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΑΚΙ 5kg 
Τσιμέντο υπερταχείας πήξεως, που σκληραίνει σε λίγα λεπτά. Αναπτύσσει τις μηχανικές 
αντοχές του από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ανάμειξής του με το νερό. O χρόνος 
κατεργασίας του είναι 1-2 λεπτά στους 23°C και η σκλήρυνσή του επιτυγχάνεται σε 3 
λεπτά. Επιδέχεται άμεση καταπόνηση, είναι στεγανό, ανθεκτικό στον πάγο και δεν 
συρρικνώνεται. Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα δι- αβρωτικά συστατικά ενώ περιέχει ανα 
στολέα διάβρωσης. Δύναται να αναμειχθεί με άμμο - χαλίκι και κοινό τσιμέντο Portland σε 
διάφορες αναλογίες, έτσι ώστε να επιδράσει και να ρυθμίσει το χρόνο πήξης, δίνοντας 
υψηλές πρώιμες αντοχές, χωρίς συρρίκνωση και αυξημένη στεγανότητα του σκληρυμένου 
προϊόντος. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου πήξης, ανάλογα με την κατασκευαστική 
απαίτηση, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ζημιών 
από τον παγετό. θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE, δηλαδή θα 
πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων  EN 1504-3. 
 
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
Ρευστοποιητής σκυροδέματος . Προστιθέμενο κατά την παρασκευή του σκυροδέματος, 
μειώνει την απαίτηση σε νερό ανάμιξης . 
Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά. 
Να είναι συμβατό  με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland. 
Πιστοποιήμένο με τη σήμανση CE  ως μειωτής νερού – ρευστοποιητής σκυροδέματος  
σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΝ 934-2:T2 και Τ9.  
 
ΠΛΕΓΜΑ ΔΟΜΙΚΟ Τ92-T131 T139 
Δομικά  πλέγματα με βρόχους τετραγωνικού ή ορθογωνικού σχήματος  
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: Εγκάρσια & διαμήκη σύρματα δομικών πλεγμάτων: B500A 
κατά ΕΛΟΤ 1421-2, (BSt500M κατά DIN 488), από υποβιβασμό χονδροσύρματος SAE 
1010, διαμέτρων από Φ4 έως Φ10 
ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φύλλα μήκους 5,00m και 6,00m και πλάτους 2,15m 
 
ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ  B500C (δικαφόρων διατομών) 
Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος Κατηγορίας B500C (ΕΛΟΤ 1421-3) Θερμής Έλασης 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ:  Συγκολλήσιμος χάλυβας υψηλής αντοχής με νευρώσεις (B500C) 
ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ευθύγραμμες ράβδοι από Φ8 έως Φ20mm, 
         ΜΗΚΟΣ – ΑΝΟΧΗ: Μήκος ευθυγράμμων ράβδων: 12 ή 14m με ανοχή -
0/+100mm 
ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΛΑΚΟ S220 
Λείος Χάλυβας Οπλισμού 
Με λεία επιφάνεια, σε μορφή κουλούρας ή ευθύγραμμες ράβδους, κατηγορίας S220, 
διατομής από 5,5 mm έως 8mm (για ξυλότυπους, δεσιές κ.λ.π.) 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ S220 (ΕΛΟΤ 959) 
  
ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΛΑΚΟ Ν7  
Μαλακό κατηγορίας SAE1006, Διαμέτρου από 1,2 mm έως 2,2mm, σε κουλούρες των 2-
20 κιλών. 
 
ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΧΟΝΤΡΟ 
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Χονδρόσυρμα κατηγορίας  SAE 1005, SAE 1006, SAE 1008 & SAE 1010 (κατά ASTM 
A510M) 
          ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  Από Φ2,20 mm εώς Φ5,00 mm  ΑΝΤΟΧΕΣ Κατά ΕΝ 10218-02 
 
ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ   
Καρφοβελόνες κοινές οικοδομών (καρφιά-πρόκες) από 4cm έως 20cm . 
 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ 
Τσιμεντοπροκες 3,5Χ50 3,5Χ60  ραβδωτες 3,5Χ70  4,0Χ80  
 
ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ 
Γαλβανισμένο πλέγμα με ορθογώνιους ή βρόγχους διάστασης 
6 X10 cm, 5X5 cm (ηλεκτροσυγκολλητό) με σύρμα ημίσκληρο. 
Διαστάσεις: φύλλα σε διάσταση 1,50Χ5 m και 2X5 m 
Η κύρια χρήση του πλέγματος σε φύλλο είναι η περίφραξη. 
 
ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΕ ΦΥΛΛΟ(1,5*5,00 10Χ10) 
ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

Πλέγμα περίφραξης γαλβανιζέ σε φύλλο. 

Ύψος: 1.50m- Μήκος :5,00μ 

Διαστάσεις βρόγχου: 10x10cm 

 
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ  
Χαλυβδοσωλήνες Γαλβανισμένοι εν θερμώ για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές          
χρήσεις. ποιότητα χάλυβα ST 37-2 κατά DIN 17100  ποιότητα γαλβανισματος Γαλβάνισμα 
κατά DIN 2444.  
πάχος σωλήνων από 1,8 mm έως 3,0 mm.  
μήκος σωλήνων από 5 έως 7 m.  
ανοχές Κατά DIN 2458 
 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ 
Γαλβανισμένες ή προβαμμένες λαμαρίνες διαμορφωμένες σε κυματοειδή ή τραπεζοειδή 
μορφή.  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ DX51D κατά EN 10142/90.  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ Γαλβάνισμα Ζ140 - Ζ270 (140-270 gr/m2) 
Προβαμμένο με πολυεστερική επίστρωση διαφόρων χρωμάτων πάχους 20 -25 μm. σε 
γαλβανισμένη λαμαρίνα Ζ140  
ΜΟΡΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

• Αυλακωτές:  
Ονομαστικό πλάτος 800 mm. 
Ωφέλιμο πλάτος 760 mm. 
Μήκη από 2000 έως 6000 mm. 
Πάχος από 0,30 έως 0,50 mm. 

• Tραπεζοειδείς:  
Ονομαστικό πλάτος 830 και 960 mm. 
Ωφέλιμο πλάτος 790 και 920 mm. 
Μήκη από 2.000 έως 6.000 mm. 
Πάχος 0,40, έως 0,50 mm. 
 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 
Γυψοσανίδες με χάρτινη επένδυση: EN 520, DIN 18180 
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ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
Ειδικά τεμάχια γυψοσανίδων με εγκοπές (εύκαμπτα) για επενδύσεις γωνιών, δοκών, 
υποστηλωμάτων. Πλήρης σειρά από ορθοστάτες, στρωτήρες, περιμετρικά και οδηγούς 
οροφής που διευκολύνουν και τυποποιούν τις κατασκευές τοίχων, οροφών και 
επενδύσεων με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες. 
 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΟΠΛΕΣ & ΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην ΠΕΤΕΠ 08-06-01-00 -κριτήρια αποδοχής 
ενσωματούμενων υλικών   
 
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην ΠΕΤΕΠ 03-02-02-0000 -κριτήρια αποδοχής 
ενσωματούμενων υλικών   
 
ΚΙΣΣΗΡΟΠΛΙΝΘΟΙ  
Οι κισσηρόπλινθοι είναι λιθοσώµατα από σκυρόδεµα και κατηγοριοποιούνται βάσει του EC 
6. Οι διαστάσεις των τσιµεντόλιθων είναι 39 cm x 19 cm Χ 19 cm µε πάχος 19 cm. Κατά το 
δειγµατοληπτικό έλεγχο που θα διεξαχθεί κατά την παράδοση των τεµαχίων στον χώρο 
που θα υποδειχθεί, θα ελεγχθούν οι διαστάσεις τους (πάχος, µήκος ή πλάτος), οι οποίες 
θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ανοχών. Οποιοδήποτε τεµάχιο βρίσκεται εκτός των 
ανοχών δεν θα γίνεται αποδεκτό. Οι τσιµεντόλιθοι που παραδίδονται πρέπει να 
συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγµένοι και 
εγκεκριµένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες 
περιβάλλοντος. Η αντοχή σε θλίψη και η υδατοαπορροφητικότητα των Τεχνικές 
Προδιαγραφές 5 κισσηροπλίνθων προσδιορίζονται µε δοκιµές βάσει του ΕΝ 772 και του 
ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εµφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν 
συντηρηθεί µε τις ίδιες διαδικασίες. 
 
YTONG  
Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ  ΕΝ 771-4  
 
ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ  10x10  
Διάσταση κυβoλιθου            10Χ10 cm 
Πάχος                                      6.2 cm (+- 3mm) 
Βάρος                                      1.2 kg (περίπου) 
Τεμάχια / τετραγωνικό      100  τεμάχια 
 
ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ  20x10 
Διάσταση κυβίλιθου            10Χ20 cm 
Πάχος                                     6.2 cm (+- 3mm) 
Βάρος                                      2.4  kg (περίπου) 
Τεμάχια / τετραγωνικό      50 τεμάχια 
 
ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ -ΤΟΙΧΟΥ 
         Σχετικα πρότυπα:ΕΝ177:1991,ΕΝ 176¨1991,ΕΝ98,ΕΝ 99,ΕΝ ΙSO 10545-4:1997,EN 
101:1991, 
         EN ISO 10545-6:1997, EN ISO 10545-8:1997, EN ISO 10545-9:1997, EN ISO 
10545-11:1997,  
         EN ISO 10545- 13:1997, EN ISO 10545-12:1997,EN 154:1991, EN 122 
 
ΠΛΑΚΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ 40Χ40 & 33χ33 
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με βάση 
την κείμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα υφιστάμενο 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1339:2003 
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ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ- 
1. ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ 2 & 3ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
2. ΠΛΑΚΑ ΠΟΡΟΛΙΘΟΥ 
3. ΠΛΑΚΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 
Σχετικα πρότυπα:ΕΝ13755-2001, ΕΝ 1936-1999, ΕΝ012732-1999 
Όλα τα παραπάνω θα επιλέγονται με βάση τα οριζόμενα στην ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 περί 
ενσωμετούμενων υλικών 
 
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ 
Σήμανση ce, απαιτήσεις  σύμφωνα με τα  σχετικά πρότυπα  ΕΝ 1348 κι ΕΝ 1346 
 
ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
Σήμανση ce, Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13888   
Τσιμεντοειδής ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων παντός τύπου (GL και UGL), 
απορροφητικών και μη, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5) και 
επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και πρόσθετα, που βελτιώνουν την πρόσφυση και την 
εργασιμότητά του.   
Χρώμα:  χρωματισμούς σύμφωνα με την απαίτηση της Υπηρεσίας. 
Αντοχή αποκόλλησης μετά από 28 ημέρες: > 1,7 N/mm². 
Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες: > 30 Ν/mm² 
Αντοχή κάμψης στις 28 ημέρες: > 5 Ν/mm² 
Αντοχή θλίψης μετά από 25 κύκλους ψύξης απόψυξης: 25,0 Ν/mm² 
Αντοχή κάμψης μετά από 25 κύκλους ψύξης απόψυξης: 4,5 Ν/mm² 
Συρρίκνωση: ≤ 2 mm/m 
Απορρόφηση νερού μετά από 30 min: ≤ 2 g 
Απορρόφηση νερού μετά από 240 min: ≤ 5 g 
Αντοχή σε απότριψη: ≤ 1000 mm³ 
Ανοικτός χρόνος εφαρμογής: 7 - 10 λεπτά 
Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C  
 
ΦΥΣΙΓΚΙΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΒΑΦΟΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 280ml 
Στεγανοποιητικό, λευκό σφραγιστικό, σχεδόν άοσμο, χωρίς διαλύτες, με υψηλή 
ελαστικότητα που διαρκεί. Πρέπει να Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση ακόμη και σε πολύ 
πορώδεις επιφάνειες και  μεγάλη αντοχή στη γήρανση, Να μην επηρεάζεται από το 
αλκαλικό περιβάλλον των αρμών και βάφεται αφού στερεοποιηθεί. 
 
 ΦΥΣΙΓΚΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml 
Όξινη σιλικόνη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. 

Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία. 

Εμπλουτισμένη με πρόσθετα μυκητοκτόνα για αντίσταση στην ανάπτυξη της μούχλας. 
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, αλουμίνιο, 

φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες  χωρίς τη χρήση 

ασταριού. 

 
ΣΤΟΚΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 20ΚΓΡ 
Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος 20kg/δοχείο 
 
ΣΙΔΕΡΟΣΤΟΚΟΣ 
Πολυεστερικός στόκος δύο συστατικών κατάλληλος για όλα τα μέταλλα (αλουμίνιο 
- γαλβανιζέ - ανοξείδωτο - κοινό μέταλλο), καθώς και για ξύλα και πολυεστερικές 
επιφάνειες. Χρόνος στεγνώματος  20 - 30 λεπτά και τρίψιμο με γυαλόχαρτο P80-P120. 
δίνοντας επιφάνεια χωρίς πόρους. 
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ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ -ΚΑΡΥΔΙΑΣ 
Ακρυλικός  ξυλόστοκος νερού κατάλληλος για επιδιορθώσεις ελαττωματικών σημείων 
ξύλινων επιφανειών. Η σύνθεση του να  εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο 
άπλωμα και γέμισμα χωρίς συρρίκνωση και σκασίματα.Μπορεί να βερνικωθεί και να 
βαφτεί.  
• Εύκολη εφαρμογή • Άοσμος • Ελαστικός • Στεγνώνει γρήγορα • Τρίβεται εύκολα • 
Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα • Βάφεται • Υδατοδιαλυτό – φιλικό προς το περιβάλλον • 
Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ • Επιδιορθώνει σκασίματα, 
ξεφλουδίσματα, τρύπες, ατέλειες σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως μασίφ μαλακά και 
σκληρά ξύλα, MDF, ξύλινα πάνελ, καπλαμά, νοβοπάν, φορμάικα. • Είναι κατάλληλος για 
επιδιορθώσεις σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινες επενδύσεις τοίχων και οροφών κλπ. ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μορφή: Πάστα-στόκος Χρώματα: Λευκό και Καρυδιά (ανάλογα με την 
απαίτηση της Υπηρεσίας)Ειδικό βάρος: 1700-1800kg/m3 25ο C Ιξώδες: 230000-280000 
mpas 25 ο C PH: 9±0.5 Αρχικό στέγνωμα:15-30 λεπτά (20 ο C -30 ο C) Τελικό στέγνωμα: 
4-6 ώρες (20 ο C-30 ο C) 
 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟΣ 300ml 
Ελαστικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων Λευκό 
300ml 
́Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές συγκόλ λησης σε περβάζια 
παραθύρων, 

• Ενός συστατικού, έτοιμο για χρήση 

• εύκαμπτο και ελαστικό 

• ωριμάζει χωρίς δημιουργία φυσαλίδων 

• Πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά 

• Καλές μηχανικές αντοχές και περιβαλλοντικές επιδράσεις 
• Καλή ανθεκτικότητα σε γήρανση 

• Απορροφητικό δονήσεων και κρούσεων 

• Να μην κρεμάει 
 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
Για παραγωγή κονιαμάτων ενίσχυσης της πρόσφυσης (αριάνι)  
Κονιάματα μικρού πάχους για φινίρισμα, τελειώματα 
Παραγωγή σοβά, κονιαμάτων επικάλυψης 
Κονιάματα επισκευών σε σκυρόδεμα 
Κονιάματα δαπέδων 
Επισκευές 
Παντός είδους κονιάματα στην κατασκευή 

• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 Να Πληρεί  τις απαιτήσεις της νομοθεσίας REACH (χωρίς APEO) 
Να Βελτιώνει ιδιαίτερα την πρόσφυση του κονιάματος σε όλα τα υποστρώματα, ακόμη και 
σε λείες επιφάνειες (σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλο, σιδηρούχα μέταλλα, γυαλί και κεραμικά) 
Να Παράγει κονιάματα που μπορούν να δουλευτούν και να εφαρμοστούν εύκολα 
Να Φιλικό στο χρήστη λόγω υφής 
Να Μειώνει τη συρρίκνωση και τον κίνδυνο ρωγμών 
ΝαΒελτιώνει την ελαστικότητα και την ευκαμψία του κονιάματος 
 Να Βελτιώνει τη στεγανότητα του κονιάματος 
 Να Αυξάνει την επιφανειακή σκληρότητα 
 Να Παράγει κονιάματα με αυξημένη ανθεκτικότητα σε τριβή, με μικρή παραγωγή σκόνης 
 Να Βελτιώνει τη χημική αντοχή 
 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 200Μ 50mm 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΠΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟΡΟΛΟ 200 μετρών 
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ΔΙΚΤΥ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ   
ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ ,ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50Μ ΥΨΟΣ 
1,00. 
 
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ 5ΚΓΡ 
Συμμορφώνεται με την αρχή 11 του EN 1504-9, μέθοδο 11.3 

Δεν αλλοιώνει την εμφάνιση της κατασκευής σκυροδέματος 
Δε μεταβάλλει την ικανότητα διαχύσεως των υδρατμών 

Μακράς διάρκειας προστασία και ανθεκτικότητα 

Μπορεί να εφαρμόζεται σε επιφάνεια υφιστάμενων επισκευών και γειτονικές περιοχές 

επισκευής, για την προληπτική δράση έναντι του φαινομένου της άρχουσας ανόδου 

 
ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ(ΚΕΡΑΜΙΔΙ) 
Το θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης θα είναι στο σχέδιο του παραδοσιακού 
ρωμαϊκού κεραμιδιού. Θερμομόνωση(λ = 0,022 / U = 0.258 kcal / m2 ho C).  
Τα πάνελ  θα είναι διαθέσιμα σε ματ αποχρώσεις, καθώς και σε παλαιωμένη βαφή. 
 Απαίτηση για Εγγύηση 100% υδατοστεγανότητας 
Τα πάνελ  θα είναι κατασκευασμένα από από γαλβανισμένα και προβαμμένα φύλλα 
χάλυβα, με Βάρος kg/m2 (χάλυβας 0.50mm )11,20κγρ/μ2 , Πυκνότητα πολυουρεθάνης 
(ISO 845) (40+- Kg/m3)και   Ποσοστό κλειστών κυψελίδων 98% 
 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ (1.200X3.000X12,5mm ) 
Τύπος γυψοσανίδας:  EN 520 DIN 18180 Πυραντοχή EN 13501-1: A2-s1,d0 (B) DIN EN 
520  
Ειδικό βάρος kg/m³ ≥ 680 DIN 18180 Ονομαστικό πάχος 12,5mm: kg/m² kg/m² ≥ 6,5 ≥ 8,5 
DIN 18180 Θλιπτική αντοχή f c,90,k (Δράση εκτός επιπέδου): N/mm² ≥ 3,5 DIN 1052  
Καμπτική αντοχή fm,k (Δράση εκτός επιπέδου)  για Ονομαστικό πάχος 12,5mm - 
Διαμήκης διεύθυνση:>=6,5 N/mm² ≥  κι Εγκάρσια διεύθυνση: >=2N/mm²  
 
ΕΙΔΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΚΛΠ) 
50x50x0,6 mm 
 
ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ 
Διαστάσεις: 60x27x0,5 mm 
 
ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, 
διαμέτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη 
ημέρας/νυκτός.  
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 5 ΓΚΡ 
έτοιμο προς χρήση κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών μηχανικών αντοχών και 
χαμηλής συρρίκνωσης, με σκοπό την επισκευή ή τη δημιουρία νέων επιστρώσεων. Είναι 
βάσης τσιμέντου, προσμίκτων, επιλεγμένων ειδικών αδρανών και συνθετικών μικροΐνών. 
Κατάλληλο για εργασίες επισκευών (Αρχή 3, μέθοδοι 3.1 & 3.3 του ΕΝ 1504-9). Επισκευή 
θρυμματισμένου και κατεστραμμένου σκυροδέματος σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες και 
έργα υποδομής. 
Κατάλληλο για δομητικές ενισχύσεις (Αρχή 4, μέθοδος 4.4 του 1504-9). Αύξηση της 
φέρουσας ικανότητας της κατασκευής σκυροδέματος με προσθήκη κονιάματος. 
Για επισκευή της επικάλυψης του οπλισμού, για νέες στρώσεις δομητικής ενίσχυσης και 
για επισκευή τοπικών αστοχιών σκυροδέματος. Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς καλούπια, με 
το χέρι ή με εκτόξευση. 
Επισκευή επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί καταστροφές λόγω απότριψης ή 
κρούσης. 
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Επισκευή σε γέφυρες και σε έργα υποδομών γενικώς  
Επισκευή υδραυλικών κατασκευών 
 
 
2.ΟΜΑΔΑ Β 
ΑΜΜΟΣ (σπαστή & πούδρα) 
Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και 
ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες και η 
κοκκομετρική διαβάθμιση θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13055:2002 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΜΟΥ  
Θραυστή 0/7, 0/5 χονδρόκοκκη 0/3 µεσόκοκκη 0/1 λεπτόκοκκη 
Η άµµος θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις: 
• Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκοµετρική διαβάθµιση, σύµφωνα µε 
τους οποίους η κοκκοµετρική γραµµή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άµµος να 
περιέχει όλα τα µεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις 
ιδανικές κοκκοµετρικές καµπύλες (FULLER EMPA κτλ).  
• πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, 
τάλκη, µαρµαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές - κατά βάρος - περιεκτικότητες 
είναι : 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον 
µαρµαρυγία. Ειδικότερα η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δηµιουργήσουν 
λάσπη), των οποίων οι κόκκοι είναι µικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
3% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/7 και το 4% σε βάρος για κοκκοµετρική 
σύνθεση 
0/3. Η άµµος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή µικρότερης 
των 0,2 mm 
• Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαµάτων είναι τα ακόλουθα : 
Απαίτηση Πρότυπο 
1 Αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 : 2002 
2 Ελαφρά αδρανή για σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 : 2002 
3 ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933 
4 ∆οκιµές µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 
5 ∆οκιµές αντοχής έναντι θερµικών και καιρικών µεταβολών ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 
6 ∆ειγµατοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων ΕΝ 932 
 
 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΕΝ 13242 ) 
          Παράγεται από μηχανική κατεργασία και θραύση ασβεστόλιθου στο λατομείο και 
στη   
          συνέχεια γίνεται   διαχωρισμός με κόσκινα. Η διαβάθμιση του είναι: 0 έως 31,5 mm.           
Χρήση Ως υλικό οδοστρωσίας και σε σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες υλικά 
σύμφωνα με το ΕΝ 13242 και τις ΕΤΕΠ. Το προϊόν  θα διαθέτει σήμανση CE. 
Στο εργαστήριο του λατομείου  θα γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του CE, όλοι σε μηνιαία βάση που είναι οι κάτωθι: 
• Κοκκομετρική ανάλυση (EN 933-1) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. 
Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας. Μέθοδος με κόσκινα. 
• Έλεγχος ισοδυνάμου άμμου (EN 933-8) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. 
Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης). Δοκιμή ισοδύναμου άμμου. 
• Κυανό του μεθυλενίου (EN 933-9) – Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών των αδρανών. Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος. Δοκιμή 
μπλέ του μεθυλενίου. 
Επιπρόσθετα  θα γίνονται σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση οι παραπάνω δοκιμές σε 
εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο. 
• Πυκνότητα και κενά χαλαρών αδρανών (ΕΝ 1097-3) 
• Πυκνότητα και υγρασία απορρόφησης αδρανών (ΕΝ 1097-6) 
• Αντίσταση σε θρυμματισμό δοκιμή Los Angeles (ΕΝ 1097-2) 
• Αντοχή σε φθορά δοκιμή Micro Deval (EN 1097-1) 

17PROC006098496 2017-04-25



 12 

• Αντίσταση σε θερμική καταπόνηση (ΕΝ 1367-5) 
• Δοκιμή θειικού μαγνησίου (ΕΝ 1367-2) 
• Χημικές ιδιότητες αδρανών: Περιεκτικότητα σε χουμικά συστατικά (ΕΝ 1744-1) 
 
ΨΗΦΙΔΑ  
Κατά τα πρότυπα ΕΝ 12620, 13043, 13242 (d/D 4/10) 
 
ΣΚΥΡΑ 
Κατά τα πρότυπα 12620, 13043, 13242 (d/D 16/32) 
 
ΛΙΘΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ  -ΑΡΓΟΙ ΛΙΘΟΙ 
Αργοί λίθοι, που δεν υφίστανται καμία επεξεργασία και από τους οποίους προκύπτουν 
«αργολιθοδομές». Οι αργοί λίθοι πρέπει να έχουν βάρος τουλάχιστον 20 kg,  
Οι λίθοι που χρησιμοποιούνται πρέπει να προέρχονται από ομοιόμορφα και υγιή 
πετρώματα, να διαθέτουν τις απαραίτητες αντοχές, να είναι ομοιογενείς, χωρίς ρωγμές, 
αυλακώσεις και κηλίδες και χωρίς ξένες προσμίξεις. Λίθοι που δεν παρουσιάζουν αυτές τις 
ιδιότητες θα απορρίπτονται από την Υπηρεσία. 
 
3.ΟΜΑΔΑ Γ 
ΨΗΦΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΟΝΤΡΗ 18-25MM 
Οι ψηφίδες είναι μικρά κομμάτια από μάρμαρο . Μεγέθη ψηφίδας  από 18-25μμ 
Χρησιμοποιούνται για επιστρώσεις σε παρτέρια, σε κήπο.  
 
ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 3-6CM 
Κόκκινο φυσικό διακοσμητικό βότσαλο 3-6cm. 
Τα Βότσαλα παράγονται από πετρώματα λατομείων τα οποία σπάζονται μέσα σε 
σπαστήρες σε κατηγοριοποιημένες διαστάσεις (3-6 CM) και μετά βοτσαλοποιούνται σε 
μεγάλες περιστρεφόμενες βαρέλες μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό “στρογγύλεμα”.  
 
ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 2-4CM 
Κόκκινο φυσικό διακοσμητικό βότσαλο 2-4cm. 
Τα Βoτσαλα κόκκινου χρώματος παράγονται από πετρώματα λατομείων τα οποία 
σπάζονται μέσα σε σπαστήρες σε κατηγοριοποιημένες διαστάσεις (2-4cm )και μετά 
βοτσαλοποιούνται σε μεγάλες περιστρεφόμενες βαρέλες μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό 
“στρογγύλεμα”.  
 
4.ΟΜΑΔΑ Δ 
ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 
Για χειρολαβή διαμετρήματος 6mm. 
Ρολάκι καλοριφέρ εξαιρετικής ποιότητας. 
Ιδανικό για όλους τους τύπους χρωμάτων.  
Κατάλληλο για λείες και μέτριες επιφάνειες. 
Συνολική διάμετρος: 39mm. 
 
ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΙΝΙ 11 εκ. ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
Ρολό φυσικό μοχέρ 11εκ, ιδανικό για υδροδιάλυτα χρώματα, λαδομπογιές, βερνίκια κ.λ.π. 
Απαίτηση για επαγγελματική χρήση. 
Κατάλληλο για λείες και μέτριες επιφάνειες. 
 
ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΙΝΙ ΓΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ 11εκ. 
Εξαιρετικής ποιότητας ρολό ειδικό για μονώσεις, κ.λ.π 
 
ΡΟΛΑ Νο 18 & 24 
Από ακρυλικό ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για ασβέστωμα 
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ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ Νο 2 ½ & Νο 3  
Επαγγελματικό επίπεδο πινέλο, τοποθετείται σε κοντάρι, με φυσική λευκή τρίχα και 
πλαστική λαβή, ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση. 
 
ΠΙΝΕΛΑ ΑΣΠΡΗ ΤΡΙΧΑ Νο2  
Πινέλο με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή. Κατάλληλο για όλα τα χρώματα. 
 
ΠΙΝΕΛΑ ΜΑΥΡΗ ΤΡΙΧΑ Νο2 1/2  
Πινέλο για πλαστικά, ακρυλικά, λαδομπογιές και χρωματα δύο συστατικών. 
Ισοκέφαλη φυσική  τρίχα. 
 
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ INOX ΞΥΛ. ΛΑΒΗ Νο7 
Στοκαδόρος ανοξείδωτος με ξύλινη λαβή Νο7  
 
ΚΟΥΤΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΠΛΕ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ L (LARGE)  
Γάντια μιας χρήσεως που ταιριάζουν και στα δυο χέρια. Πολύ ελαστικά, 
ενισχυμένα,ανθεκτικά στη φθορά.Κατάλληλα  για εφαρμογές που απαιτούν συχνή αλλαγή 
γαντιών. Μη αποστειρωμένα. Εφαρμογές: βιομηχανικοί καθαρισμοί, συναρμολογήσεις 
ακριβείας, χειρισμοί κολλών και ρητινών, σοβάντισμα, γενική καθαριότητα Συσκευασία 100 
τεμαχίων. 
 
ΧΑΡΤΙ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΥΛΕ 
Κυματιστό χαρτί σε ρολά  οντουλέ. Κατάλληλο  για τη μόνωση των δαπέδων από 
ελαιοχρωματιστές, και γενικά αντικειμένων με μεγάλο όγκο. Δεν γλιστράει και στερεώνεται 
εύκολα με χαρτοταινία. 
 
ΝΑΥΛΟΝ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΨΙΛΟ  4*5 
Ναυλον στρωσιματος ψιλο  4*5μ2, κατάλληλο για προστασία εσωτερικών χώρων , 
δαπέδων επίπλων Κατάλληλο για κάλυψη των επίπλων κατά το βάψιμο ή την ανακαίνιση 
του χώρου . 
Οικολογικό -ανακυκλώσιμο 
 
ΝΑΥΛΟΝ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΒΑΦΗΣ ΧΟΝΤΡΟ 4*5 
Ναυλον στρωσιματος χοντρό 4*5μ2, κατάλληλο για προστασία εσωτερικών χώρων , 
δαπέδων κλπ. Οικολογικό -ανακυκλώσιμο 
 
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ  
Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών. Σχηματίζει μετά την επάλειψή  
του μια στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις, υψηλής ελαστικότητας και αντοχής μεμβράνη.  
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος,  
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2 
Ελάχιστη διάρκεια ασφαλούς λειτουργίας W3 (25 έτη) W2 (10 έτη) 
Κλιματική ζώνη S (Δριμεία) 
Καταπόνηση κατά τη χρήση P1 P3  
Κλήση / ρήση επιφάνειας S1-S4 
Ελάχιστη θερμοκρασία επιφάνειας TL3 (-20 οC)  
Μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας TH4 (90 οC) TH3 (80 οC)  
Τάση θραύσης στους 23 oC kg/cm2 (N/mm2 ) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 55 
 Ελαστικότητα στους 23 oC % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300  
Διαπερατότητα υδρατμών gr/m2 .hr ASTM E96 (Water Method) 0.8  
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα kg/cm2 (N/mm2 ) ASTM D4541 > 20 (> 2) QUV  
Δοκιμή Επιταχυνόμενης Γήρανσης (4hr UV, @ 60 oC (UVB Lamps) & 4hr COND @ 50 
oC) - Υδρόλυση (8% KOH, 14 μέρες στους 25-100 °C) - - καμία αλλαγή στις μηχανικές 
ιδιότητες Υδρόλυση (H2O, κύκλος 14 ημερών σε RT-100 oC) - - καμία αλλαγή στις 
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μηχανικές ιδιότητες Υδρόλυση (H2O, κύκλος 30 ημερών σε 60-100 oC) - - καμία αλλαγή 
στις μηχανικές ιδιότητες καμία αλλαγή στις μηχανικές ιδιότητες Θερμική αντοχή  
 
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 3+1ΚΙΛΑ 
Αστάρι δύο συστατικών βάσεως νερού για τη σταθεροποίηση υποστρωμάτων και τη 
ενίσχυση 
πρόσφυσης  
Κατανάλωση 
Μη πορώδεις επιφάνειες: 100 gr/m² 
Πορώδεις επιφάνειες : 200 gr/m² 
Η εφαρμογή γένεται σε 1 ή δύο χέρια 
Ιδιότητες –Ελάχιστη απαίτηση  
Αναλογία ανάμιξης A : B = 4 : 1 κατά βάρος 
Πρόσφυση σε υγρό μπετόν >1,5 N/mm 2 
Σκληρότητα (Shore A) >95 
Θερμοκρασία εφαρμογής 50C to 350C 
Εργασιμότητα: 60 λεπτά 
Χρόνος σχηματισμού υμενίου: 12-16 ώρες 
Τελική σκλήρυνση: 7 ημέρες 
Συσκευασία: Δοχεία 3+1 Kg 
 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩ 
Τύπος: 100% οικολογικό ακρυλικό χρώμα με βάση ειδικές UV-αλληλοδικτυούμενες ρητίνες 
(APEO free). Μέθοδος εφαρμογής: Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Αραίωση: 5-10% με 
καθαρό νερό.  
Ψυχρό χρώμα: Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (SR): 0.86 (Λευκό) Συντελεστής 
εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία (ε): 0.9 (Λευκό) ∆είκτης ανακλαστικότητας στην 
ηλιακή ακτινοβολία (SRI): 109 (Λευκό) 
Στιλπνότητα : Βελουτέ ματ με στιλπνότητα 8 - 12 μονάδες στις 85ο . Ειδικό Βάρος : 1,30 – 
1,50 kg/lt, ανάλογα με την απόχρωση. Απόδοση : 11 – 13 m2 /lt ανά στρώση ανάλογα με 
την επιφάνεια. Αραίωση : 8 – 15% σε όγκο με νερό. Κατηγορία VOC : «Χρώματα 
εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 40 gr/lt. 
Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 20 gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: 
οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C. Αντοχή σε επιταχυνόμενη 
γήρανση (QUV weathering) : Κανένα πρόβλημα δημιουργίας σκασιμάτων, 
ξεφλουδίσματος, σχηματισμού φλύκταινων και κιμωλίασης (ISO 16474-3, ISO 4628) 
Πρόσφυση : Δύναμη αποκόλλησης >3.2MPa (ISO 4624) 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ματ πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση κατάλληλο για τη βαφή τοίχων, 
σοβάδων, σπατουλαριστών, γυψοσανίδων. Το πλαστικό χρώμα να  είναι χαμηλής οσμής 
και συνδυάζει υψηλή λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική απόδοση. Να  
Απλώνει και να δουλεύεται εύκολα.  Να Παρουσιάζει καλές αντοχές στα αλκάλια και πολύ 
καλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο (EN 13300, class 2). Ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα 
σε επικίνδυνες ουσίες. 
Μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ). 
Ελάχιστη Απαίτηση σε Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Στιλπνότητα : Ματ (ΕΝ 13300/<5) με στιλπνότητα 2 – 4 μονάδες στις 85ο 
Ειδικό βάρος : 1,35-1,60 kg/lt, ανάλογα με την απόχρωση. 
Απόδοση : 11 – 13 m2/lt ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια . 
               Καλυπτική Ικανότητα: >10 m2/lt (ISO 6504/1). 
Αραίωση : 5 –15% σε όγκο με νερό. 
Κατηγορία VOC : «Ματ επιχρίσματα εσωτερικών τοίχων και οροφών». Τύπος Υ. Οριακή 
τιμή VOC = 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου 
προς χρήση = 9,5gr/lt. 
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VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C. 
Εκπομπές φορμαλδεΰδης 
<30 μgr/m3 , 24 ώρες μετά την εφαρμογή του χρώματος (ISO 16000-3, ISO16000-9, 
CET/TS15516, EN16402) 
Αντίσταση στο υγρό πλύσιμο: Κλάση : 2 (πρότυπο EN 13300 και μέθοδο EN ISO 11998). 
Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή ½ - 1 ώρα. Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του 
στο πλύσιμο μετά από 3-4 εβδομάδες. 
Επαναβαφή : 3 – 5 ώρες . Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές 
καιρικές συνθήκες. 
Αποχρώσεις : Λευκό  
 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ βασικό  χρώμα  
Υψηλής ποιότητας βασικά χρώματα, για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και 
ακρυλικών χρωμάτων. Tα ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ θα  χαρακτηρίζονται από 
εύκολη ενσωμάτωση στο χρώμα, υψηλή χρωστική δύναμη, καλυπτικότητα, πολύ καλή 
εργασιμότητα και εξαιρετικά υψηλές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και το χρόνο. Δεν 
περιέχουν αμμωνία και είναι σχεδόν άοσμα. Δημιουργούν ένα άψογο, τελικό ματ 
αποτέλεσμα. Τεχνικά χαρακτηριστικά Αποχρώσεις: Μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, καφέ, 
μαύρο, κεραμιδί, ώχρα. Iξώδες (Poise): 15 Πυκνότητα: 1,46 kg/l pH: 8,5 στους +23ºC. 
Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο 
στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5ο C και +35ο C. 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ η μέγιστη 
επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος α, τύπος Υ είναι 30 
g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.  
 
ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 2,5 lit 
Εμφάνιση : GLOSS : Στιλπνό με γυαλάδα 70-80 μονάδες στις 60ο .  
SATIN : Σατινέ με γυαλάδα 25-35 μονάδες στις 60ο .  
VELVET : Βελουτέ-ματ με γυαλάδα 6-12 μονάδες στις 60ο .  
Ειδικό Βάρος : 1,05-1,35 kg/lt, ανάλογα με την απόχρωση.  
Απόδοση : 11-13 m2 /lt ανά στρώση στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια.  
Αραίωση : Έως 10% σε όγκο με νερό για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και έως 20% για 
εφαρμογή με πιστόλι. Κατηγορία VOC : «Εσωτερικών / εξωτερικών διακοσμήσεων και 
επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο». 
 Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 130gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο 
προς χρήση= 60gr/lt. Εκπομπές φορμαλδεΰδης <10 μgr/m3 , 24 ώρες μετά την εφαρμογή 
του χρώματος 
(ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402) 
Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε 2-3 ώρες. 
          Πρόσφυση : σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4624 (Pull off adhesion). 
          Αντοχή στο πλύσιμο/ υγρή τριβή: Κλάση : 1 (πρότυπο EN 13300 και μέθοδο EN 
ISO 11998). 
          Αντιμικροβιακή δράση σύμφωνα με το πρότυπο ISO22196: 2007. 
Αποχρώσεις : Λευκό  
 
ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ 2,5 lit 
Υπόστρωµα νέας γενιάς ειδικών αλκυδικών ρητινών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης 
µε χαµηλή περιεκτικότητα  VOC και χαµηλότερη οσµή κατά την εφαρµογή. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε νέες ή / και σπατουλαριστές ξύλινες επιφάνειες και MDF. Εξασφαλίζει 
καλό γέµισµα, µαλακό δούλεµα, εξαιρετικό άπλωµα, µεγάλη καλυπτικότητα, εύκολο 
τρίψιµο και επαναβάφεται πολύ γρήγορα.  
Στιλπνότητα : Ματ µε γυαλάδα 8-10 µονάδες στις 600 .  
Ειδικό βάρος : 1,50-1,53 Kg/lt.  
Απόδοση : 14-18 m 2 /lt ανά στρώση.  
Αραίωση : Έως 4 % σε όγκο µε διαλυτικό  
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Κατηγορία VOC : «Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσµήσεων και επενδύσεων από ξύλο και 
µέταλλο».  
Τύπος ∆. Οριακή τιµή VOC = 300 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιµο 
προς χρήση= 290 gr/lt.  
Aπαιτήσεις της Νοµοθεσίας και µετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές 
ενώσεις µε σηµείο βρασµού < 2500 C. 
Αποχρώσεις : Λευκό. 
 
ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ  
Aλκυδικό, ακρυλικά τροποποιημένο ντουκό χρωμα διαλύτου για μεταλλικές και 
ξύλινες επιφάνειες. Σχηματίζει ένα ελαστικό, και παράλληλα σκληρό φιλμ, με υψηλές 
αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και στιςαντίξοες καιρικές συνθήκες και τη 
ρύπανση.Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερικήχρήση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση 
σε μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες, κατάλληλα 
προετοιμασμένες επιφάνειες, όπως ξύλα, μέταλλα (πόρτες, κουφώματα, ντουλάπια, 
παράθυρα.) Η απόχρωσήτου παραμένει αναλοίωτη με την πάροδο του 
χρόνου και προσφέρει ένα άψογο φινίρισμα 
Ειδικό Βάρος (Kg/L) Λευκό: 1,23 (±0,02)Αποχρώσεις: 0,97 (±0,02)Βάσεις: 0,95 – 1,14 
(±0,02) (ISO 2811) 
Στερεά κατ’ Όγκο (%)52-57 αναλόγως την απόχρωση 
Ιξώδες (KU) 70 - 90 {ASTM D-562} 
Στιλπνότητα (60°)≥90 {ISO 2813} 
Δείκτης Λευκότητας 
(για το λευκό) L >95 
Δείκτης Κιτρινίσματος 
(για το λευκό) b<2,5 
Απόδοση (m2/L) 8-10 * 
Σημείο Ανάφλεξης28°C 
Χρόνος Αποθήκευσης1 έτος τουλάχιστον 
 
ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ 2,5lit 
Τύπος: Αλκυδικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων. Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό. 
Αραίωση: Έτοιμο για χρήση. Απόδοση: 14-18 m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα 
προετοιμασμένες επιφάνειες. Αποχρώσεις: Λευκό Kατάλληλη για εσωτερικές και 
εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Απαίτηση για υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα,. 
Επαναβάφεται με  ριπολίνη  
(ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία 
Α/δ Χρώματα εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και 
μέταλλο: 300 g/l (2010).  
 
ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΞΥΛΑ  
Άχρωμο ή έγχρωμο  βερνίκι ξύλου βάσεως νερού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. 
Πρέπει να Έχει μεγάλη ελαστικότητα και να μην  ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάζει. 
Απαίτηση για  φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ηλιακή 
ακτινοβολία. Απαραιτήτως υδατοαπωθητικό ενώ πρέπει να επιτρέπει στο ξύλο να 
αναπνέει. 
 Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι.  
Αραίωση: 5-10%(πινέλο, ρολό), 20-25%(πιστόλι) με καθαρό νερό Απόδοση: Περίπου 9-12 
m² ανά λίτρο ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.  
.Αποχρώσεις: άχρωμο, γυαλιστερό και σατινέ καθώς και σε  αποχρώσεις επιλογής της 
Υπηρεσίας 
 
ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΛΕΥΚΟ –ΚΙΤΡΙΝΟ- ΜΠΛΕ 
Χρώμα διαλύτου βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες κατάλληλο για διαγράμμιση οδών, -, 
χώρων στάθμευσης από πίσσα, μπετόν κλπ-. Στο χρώμα μπορεί να προστεθούν ειδικά 
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υαλοσφαιρίδια, τα οποία λόγω ανάκλασης καθιστούν έντονα ορατή τη διαγράμμιση ακόμη 
και τη νύχτα, καθώς και ειδική άμμος που εξασφαλίζει αντιολισθητικές ιδιότητες στο 
οδόστρωμα.  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υφή : Mατ γυαλάδα 4-10 μονάδες στις 60ο . 
 Ειδικό βάρος : 1,48– 1,52 kg/lt.  
Απόδοση : 1-1,4 m2 /lt. Αραίωση : Με διαλυτικό Νο1 της VECHRO 5% για εφαρμογή με 
ρολό ή πινέλο, 10% – 15% για εφαρμογή με πιστόλι. Για εφαρμογή με μηχανή 
διαγράμμισης έτοιμο προς χρήση.  
Κατηγορία VOC : Δεν εντάσσεται. Στέγνωμα : Επιφανειακό 15΄-17΄. Πλήρες στέγνωμα, 
έτοιμο για χρήση 1 ώρα.. Ανάμιξη με υαλοσφαιρίδια 300 gr υαλοσφαιρίδια σε 800 – 1000 
gr χρώματος / m2 . Αποχρώσεις : Λευκό, κίτρινο, μπλε  
 
ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ 
Εξαιρετικής ποιότητας ντουκόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. Aπαίτηση για υψηλή σκληρότητα, γυαλάδα και καλυπτικότητα καθώς 
κι εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Πρέπει να Στεγνώνει γρήγορα 
και να δημιουργεί μία επιφάνεια με μεγάλες αντοχές σε φθορές και χτυπήματα. Πεδία 
εφαρμογής : εσωτερικά και εξωτερικά σε νέες ή παλιές μεταλλικές επιφάνειες όπως 
πόρτες, κάγκελα, μηχανήματα και εργαλεία.  
Τεχνικά χαρακτηριστικά Αποχρώσεις: λευκό, μαύρο και λοιπές σταθερές RAL  
Τύπος: αλκυδικό βερνικόχρωμα Πυκνότητα: 0,96-1,20 kg/l Καλυπτικότητα: min 97% 
Λευκότητα: min 88% Αντοχή σε πρόσφυση: 2,0 Ν/mm2 Ιξώδες mPa.s: 3000 στους 23°C 
 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ  
Είναι ταχυστέγνωτο διαλυτικό πολυουρεθάνης βερνικιών και χρωμάτων για άνοιξη, 
φθινόπωρο και χειμώνα. Συνιστάται για χαμηλές και μεσαίες θερμοκρασίες καθώς και για 
συνθήκες χαμηλής και μεσαίας υγρασίας περιβάλλοντος. 
 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 
Διαλυτικό για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και λακκών νίτρου. 
 
WHITE SPIRIT 
Οι διαλύτες αυτοί είναι μίγματα παραφινικών και κυκλοπαραφινικών υδρογονανθράκων. 
Είναι υγρά διαυγή με χρώμα όπως το χρώμα του νερού.  
 
ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ Νο36 203 MM 
 Ιδανικό για τρίψιμο σκληρών ξύλων, δερμάτων, νοβοπάν, καπλαμάδων, M.D.F. 
           Διαστάσεις: 11,5 εκατοστά πλάτος 
           Νούμερο: 36 (ποσότητα των κόκκων ανά τετραγωνικό χιλιοστό στο γυαλόχαρτο). 
ΣΜΥΡΟΔOΠΑΝΟ Νο80 120ΜΜ/25Μ 
Σμυριδόπανο ρολό για μέταλλα και ξύλο Εύκαμπτο σμυριδόπανο, ειδικά κατασκευασμένο 
για τρίψιμο καμπυλών στο χέρι. Κατάλληλο για κάθε κατηγορία μετάλλου & ξύλου. 
 
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Σμυριδόπανο υψηλής ποιότητας και μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για 
χρήση σε μέταλλο και ξύλο. Ιδανικό για αφαίρεση σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες και 
υπολειμμάτων βερνικιού από ξύλα. 
Κατασκευάζεται από ειδικό ανθεκτικό μαλακό πανί που επιτρέπει την άνετη αναδίπλωση 
και χρήση και έχει επίστρωση από λειαντικούς κόκκους ανθρακοπυριτίου  και αδιάβροχη 
εποξική ρητίνη. 
Ανθεκτικό στο μπούκωμα και την συνεχή χρήση μπορεί να αποδώσει τέλειες και ενιαίες 
επιφάνειες. Διατίθεται σε διάφορα νούμερα με διαφορετικά επίπεδα σκληρότητας, που 
καλύπτουν όλες τις επισκευαστικές και κατασκευαστικές ανάγκες. 
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ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 50Μ  3ΕΚ 
Χαρτοταινία μόνωσης επιφανειών , ρολά μήκους 50 μ και ύψους 3εκ. Οικολογική , 
ανακυκλώσιμη. 
 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ  4LITR 
Ρητινούχα  υλικό εξαιρετικά υψηλής διεισδυτικότητας. Εφαρμοζόμενη σε πορώδεις 
επιφάνειες, τις σταθεροποιεί και τις προστατεύει από την υγρασία και τη δημιουργία 
αλάτων, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την εμφάνιση μυκήτων και μούχλας σε αυτές. 
Επιδέχεται βαφή.Υποχρεωτική σήμανση ce. 
 
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1LITR 
Το διαβρωτικό χρωμάτων είναι  μείγμα ειδικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά 
τροποποιημένων (δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο) ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά 
την αφαίρεση παλαιών βαφών κάθε είδους. Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και 
βερνίκια διαλύτου ή νερού, λάκες, χρώματα πολυ- ουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυττα- 
ρίνης και φούρνου, πλαστικά ακρυλικά κ.ά Το διαβρωτικό αφαιρεί παλιές ή νέες βαφές 
από μεταλλικές, ξύλινες και οικοδομικές επιφάνειες .Υποχρεωτική σήμανση ce. 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ρέθυμνο 27-03-2017 

Ο Συντάκτρια 
 
 
 

Πόπη Τζανακάκη  
Πολιτικός Μηχανικός   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ρέθυμνο 27-03-2017 

Ο Αν/της Προίστάμενος  Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

 
 

Μανώλης Κλάδος  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΟΜΑΔΩΝ 
 

ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΑΚΙ 40kg ΣΑΚΙ 1750 4,90 8.575,00

2 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΣΠΡΟ ΣΑΚΙ 50kg ΣΑΚΙ 120 11,50 1.380,00

3 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΙ 40kg ΣΑΚΙ 150 6,80 1.020,00

4 ΑΒΕΣΤΗΣ ΣΑΚΙ ΣΑΚΙ 496 3,00 1.488,00

5

ΥΠΕΡΤΑΧΥΠΗΚΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΑΚΙ 
5kg

ΣΑΚΙ 60 12,50 750,00

6 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΓΡ 300 1,85 555,00

7 ΠΛΕΓΜΑ ΔΟΜΙΚΟ Τ92 ΤΕΜ 350 14,50 5.075,00

8 ΠΛΕΓΜΑ ΔΟΜΙΚΟ Τ131 ΤΕΜ 200 24,00 4.800,00

9 ΠΛΕΓΜΑ ΔΟΜΙΚΟ Τ139 ΤΕΜ 120 19,80 2.376,00

10 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ  B500C Φ8-Φ25 ΚΙΛΑ 3000 0,80 2.400,00

11 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΛΑΚΟ S220 ΚΙΛΑ 400 0,90 360,00

12 ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΛΑΚΟ Ν7 ΚΙΛΑ 50 2,50 125,00

13 ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΧΟΝΤΡΟ ΚΙΛΑ 100 2,50 250,00

14 ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ ΚΙΛΑ 50 1,80 90,00

15 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΚΕΣ ΚΟΥΤΙ 50 2,30 115,00

16

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 

ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ
ΡΟΛΟ 20Μ 80 24,00 1.920,00

17

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΕ 

ΦΥΛΛΟ(1,5*5,00 10Χ10)
ΤΕΜ 500 11,70 5.850,00

18
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 2 ΙΝ ΜΜ 30 3,85 115,50

19

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 1 1/2 

ΙΝ
ΜΜ 650 2,90 1.885,00

20

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 1 1/4 

ΙΝ
ΜΜ 300 2,65 795,00

21
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 1 ΙΝ ΜΜ 200 2,05 410,00

22

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ  1/2 

ΙΝ
ΜΜ 50 1,05 52,50

23
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ-ΑΥΛΑΚΩΤΗ Μ2 80 5,86 468,80

24 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΟΠΛΕΣ Φ40 ΤΕΜ 30 22,70 681,00

25 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΟΠΛΕΣ Φ60 ΤΕΜ 30 33,60 1.008,00

26 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΟΠΛΕΣ Φ80 ΤΕΜ 30 50,50 1.515,00

27

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ 

Φ140
ΤΕΜ 5 400,00 2.000,00

28 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 9Χ19Χ19 ΤΕΜ 1500 0,25 375,00

29 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΜΙΚΡΟΙ  9x9x19 ΤΕΜ 400 0,20 80,00

30 ΚΙΣΣΗΡΟΠΛΙΝΘΟΙ 20αρηδες ΤΕΜ 600 0,85 510,00

31 ΚΙΣΣΗΡΟΠΛΙΝΘΟΙ 15αρηδες ΤΕΜ 500 0,70 350,00

32 YTONG 10αρια ΤΕΜ 200 1,80 360,00

33 ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΓΚΡΙ 10Χ10 m2 100 18,50 1.850,00

34 ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΓΧΡΩΜΟΙ 10Χ10 m2 20 20,50 410,00

35 ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΓΚΡΙ 20Χ10 m2 100 15,00 1.500,00

36 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ m2 200 11,00 2.200,00

37 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ m2 60 10,50 630,00
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38 ΠΛΑΚΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ 40Χ40 m2 30 15,00 450,00

39
ΠΛΑΚΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ 33Χ33Χ2,5 m2 25 12,00 300,00

40

ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ 2ΕΚ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ
Μ2 45 20,00 900,00

41

ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ 3ΕΚ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ
Μ2 55 10,00 550,00

42 ΠΛΑΚΑ ΠΟΡΟΛΙΘΟΥ 3ΕΚ Μ2 35 20,00 700,00

42 ΠΛΑΚΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ Μ2 200 15,00 3.000,00

43 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΙΛΑ 850 0,60 510,00

44 ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΙΛΑ 130 0,85 110,50

45

ΦΥΣΙΓΚΙΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΒΑΦΟΜΕΝΟΣ 

ΛΕΥΚΟΣ 280ml
ΤΕΜ 30 2,00 60,00

46  ΦΥΣΙΓΚΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml ΤΕΜ 20 2,00 40,00

47

ΣΤΟΚΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 

20ΚΓΡ
ΤΕΜ 2 6,45 12,90

48 ΣΙΔΕΡΟΣΤΟΚΟΣ ΚΙΛΑ 3 10,00 30,00

49 ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ  ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΚΙΛΑ 3 5,45 16,35

50 ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΙΛΑ 2 5,45 10,90

51

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

ΛΕΥΚΟΣ 300ml
ΤΕΜ 30 8,00 240,00

52

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

ΚΓΡ 200 3,60 720,00

53 ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 200Μ 50mm ΤΕΜ 50 2,60 130,00

54 ΔΙΚΤΥ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ  (ρολο 50μ) ΤΕΜ 3 41,90 125,70

55

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΥ 5ΚΓΡ
ΤΕΜ 10 20,50 205,00

56

ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

ΟΡΟΦΗΣ(ΚΕΡΑΜΙΔΙ)
Μ2 50 23,00 1.150,00

57

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΟΙΝΕΣ 

(1.200X3.000X12,5mm )
Μ2 60 6,00 360,00

58 ΕΙΔΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΚΛΠ) ΜΜ 50 0,70 35,00

59 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΜ 50 0,54 27,00

60

ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΙ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΜ 20 10,30 206,00

61 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 5 ΓΚΡ ΤΕΜ 100 3,00 300,00

ΣΥΝΟΛΟ 64.514,15

ΦΠΑ 24% 15.483,40
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 79.997,55
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ΟΜΑΔΑ Β

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΜΜΟΣ ΣΠΑΣΤΗ tn 400 6,00 2.400,00

2 ΑΜΜΟΣ ΠΟΥΔΡΑ tn 30 11,00 330,00

3
ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ 3Α ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΕΝ 

13242 (d/D 0/20)
tn 1300 5,60 7.280,00

4 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ 3Α (ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ) tn 8000 3,20 25.600,00

5 ΨΗΦΙΔΑ ΕΝ 12620, 13043, 13242 (d/D 4/10) tn 203 5,65 1.146,95

6 ΣΚΥΡΑ ΕΝ 12620, 13043, 13242 (d/D 16/32) tn 200 5,65 1.130,00

7 ΛΙΘΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Μ3 420 25,00 10.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 48.386,95

ΦΠΑ 24% 11.612,87
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
59.999,82

ΟΜΑΔΑ Γ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΨΗΦΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΟΝΤΡΗ 18-25MM ΚΙΛΑ 5500,00 0,285 1.567,50

2 ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 3-6CM ΚΙΛΑ 1500,00 0,49 735,00

3 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 2-4CM ΚΙΛΑ 6000,00 0,37 2.220,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.522,50

ΦΠΑ 24% 1.085,40
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
5.607,90

ΟΜΑΔΑ Δ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΕΜ 30 0,26 7,80

2 ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΙΝΙ 11 εκ. ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 25 0,50 12,50

3

ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΙΝΙ ΓΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ-

ΧΡΩΜΑΤΑ 11εκ.
ΤΕΜ 30 3,45 103,50

4 ΡΟΛΑ ΡΟΛΕΞ Νο24 ΤΕΜ 20 6,3 126,00

5 ΡΟΛΑ ΡΟΛΕΞ Νο18 ΤΕΜ 20 3,62 72,40

6 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ Νο3 ΤΕΜ 20 4,75 95,00

7 ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ Νο2 1/2 ΤΕΜ 20 3,67 73,40

8 ΠΙΝΕΛΑ ΑΣΠΡΗ ΤΡΙΧΑ Νο2 ΤΕΜ 20 0,65 13,00

9 ΠΙΝΕΛΑ ΜΑΥΡΗ ΤΡΙΧΑ Νο2 1/2 ΤΕΜ 10 3,05 30,50

10 ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ INOX ΞΥΛ. ΛΑΒΗ Νο7 ΤΕΜ 10 2,02 20,20

11

ΚΟΥΤΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΠΛΕ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ L (LARGE) 100ΤΕΜ
ΤΕΜ 5 14,00 70,00

12 ΧΑΡΤΙ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΥΛΕ m 50 0,40 20,00

13 ΝΑΥΛΟΝ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΨΙΛΟ  4*5 ΤΕΜ 10 0,56 5,60

14

ΝΑΥΛΟΝ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΒΑΦΗΣ 

ΧΟΝΤΡΟ 4*5
ΤΕΜ 5 2,82 14,10

15 ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΙΛΑ 1250 3,08 3.850,00

16

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 2 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 3+1ΚΙΛΑ
ΣΕΤ 5 27,20 136,00
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17 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩ ΛΙΤΡΑ 7000 3,60 25.200,00

18 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΙΤΡΑ 7000 2,45 17.150,00

19
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ βασικο  χρωμα 10litr ΛΙΤΡΑ 95 28,22 2.680,90

20

ΡΕΠΟΥΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 2,5 

lit
ΤΕΜ 20 20,08 401,60

21 ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ 2,5 lit ΤΕΜ 10 19,05 190,50

22 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΛΕΥΚΗ 2,5 lit ΤΕΜ 15 18,30 274,50

23 ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ 2,5lit ΤΕΜ 10 11 110,00

24 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΛΙΤΡΑ 80 6,29 503,20

25

ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΞΥΛΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ  

ΑΧΡΩΜΟ 
ΛΙΤΡΑ 35 6 210,00

26 ΚΑΡΥΔΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΛΙΤΡΑ 35 6 210,00

27 ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΟΝΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΛΙΤΡΑ 30 6 180,00

28 ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΛΕΥΚΟ ΛΙΤΡΑ 150 3,54 531,00

29 ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΙΤΡΑ 100 5,32 532,00

30 ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΜΠΛΕ ΛΙΤΡΑ 70 5,32 372,40

31 ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΛΙΤΡΑ 50 8,6 430,00

32 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΛΙΤΡΑ 15 5 75,00

33 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΛΙΤΡΑ 100 3 300,00

34 WHITE SPIRIT ΛΙΤΡΑ 60 1,63 97,80

35 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ Νο36 203 MM ΜΕΤΡΑ 25 54,9 1.372,50

36 ΣΜΥΡΟΔOΠΑΝΟ Νο80 120ΜΜ/25Μ ΡΟΛΟ 5 19,35 96,75

37 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο180  23*28 ΤΕΜ 500 0,24 120,00

38 ΓΥΑΛΟΑΧΡΤΟ ΒΕΛΚΡΟ  φ125 Νο120 ΤΕΜ 100 0,24 24,00

39 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΒΕΛΚΡΟ φ125  Νο150 ΤΕΜ 100 0,27 0,27

40 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΒΕΛΚΡΟ φ125 Νο180 ΤΕΜ 100 0,3 30,00

41 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΒΕΛΚΡΟ φ125 Νο80 ΤΕΜ 100 1,39 139,00

42 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 50Μ  3ΕΚ ΤΕΜ 30 0,97 29,10

43

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ  

4LITR
TEM 10 19,00 190,00

44 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1LITR TEM 30 11,70 351,00

ΣΥΝΟΛΟ 56.451,52

ΦΠΑ 24% 13.548,36

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 69.999,88

 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ρέθυμνο 27-03-2017 

Ο Συντάκτρια 
 
 
 

Πόπη Τζανακάκη  
Πολιτικός Μηχανικός   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ρέθυμνο 27-03-2017 

Ο Αν/της Προίστάμενος  Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

 
 

Μανώλης Κλάδος  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 

«Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & 
Χρωμάτων» 
  
Αριθμ. Διακήρυξης : 10017 
ΠΡΟΫΠ. : 215.605,15  με το Φ.Π.Α. 

 
  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση προμήθειας οικοδομικών-αδρανών  υλικών και χρωμάτων  
για έργα του Δήμου, που τυχόν θααπορροφηθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων (από την 
υπογραφή της σύμβασης) δώδεκα (12) ημερολογιακών 
μηνών. 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθώς και η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις 
παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, καθώς και από 
όσες σχετικές 
διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά έχουν εφαρμογή και ισχύουν: 

• Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’144) (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές 
ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και τον Ν.3731/2008 (άρθρο 20 παρ. 13) 
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών 

• Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η Διακήρυξη 
β) Η Τεχνική Έκθεση 
γ) Η Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές 
δ) Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε) Ο Προϋπολογισμός 
στ) Η προσφορά του αναδόχου 
ζ) Τα από τον ανάδοχο τυχόν τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά. 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής 
του σχετικού συμφωνητικού. Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου 
τους (Προϋπολογισμός), 
ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή τους. 
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι 
την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, 
κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 
Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 
αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν4412/16. 
Οι τιμές ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή 
αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Τεχνικά προσόντα αναδόχου-Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Οικονομικοί φορείς : 
α) φυσικά πρόσωπα 
β) νομικά πρόσωπα 
γ) ενώσεις προμηθευτών 
δ) συνεταιρισμοί 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Σύνταξη προσφορών 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους. 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης περιλαμβάνει κατ’ εκτίμηση δαπάνη των οικοδομικών 
υλικών που ο Δήμος θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια του έτους. 
Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν, υποχρεωτικά το έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας με την 
προσφερόμενη 
ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της δαπάνης ανά 
ομάδα  του προϋπολογισμού, όπως αυτή περιγράφεται στην μελέτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Σύμβαση 

Τα πρακτικά της δημοπρασίας θα εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα(άρθρο 72 παρ.1ε του Ν3852/10 
(ΦΕΚ87/Α'/10)). Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτά δεν εγκριθούν, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη. 
Στον μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση της δημοπρασίας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. 
Με την ανακοίνωση αυτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η απόφαση έγκρισης-
κατακύρωσης του αποτελέσματος κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή αν 
δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 
105 παρ.5 του Ν4412/16 κυρώσεις, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας. 
Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 3 της παρούσας. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με τα τεύχη που 
τυχόν την συνοδεύουν. 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο γενικό 
πρωτόκολλο του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Υποχρεώσεις αναδόχου 

• Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν4412/16. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους(άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16). 

• Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του 

Δήμου Ρεθύμνου, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με τον 

προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ’ αυτήν 
σχετικών οδηγιών. 

• Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό του αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας 

αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις 

εργασίες του με την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό, μετά την υπογραφή της σύμβασης 
να είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές που τυχόν 
προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, για την 

πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου και είναι υπεύθυνος έναντι 
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Αστυνομικής ή άλλης αρχής (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να ειδοποιεί εφόσον απαιτείται 
τις οικίες Αρχές, Αστυνομικές κλπ). 

• Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και 

προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

• Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται 

σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου που 
συνεργάζεται, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους 
παθόντες για κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα προκληθεί από ατύχημα. 

• Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στα άρθρα του 

συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας και στο αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι ανά κατηγορία) στον/στους  
οποίο/ους  έγινε η κατακύρωση και ανάθεση της εργασίας, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 
(χωρίς Φ.Π.Α.). Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της 
στο Πιστωτικό Ίδρυμα. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος Εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία των χρησιμοποιούμενων οικοδομικών & λοιπών υλικών 
καθορίζεται από τον προσφέροντα με την υποβολή της προσφοράς του και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος του ενός (1) έτους από την ημερομηνία τοποθέτησης του υλικού. 
Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το χρονικό 
διάστημα θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από 
την έκταση και σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που 
παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα ή σε αστοχία υλικού και όχι σε φυσιολογική, κατά τις 
οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή 
βλάβη που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την 
Υπηρεσία ότι η ποιότητα του υλικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή 
παρουσίαζε ελαττώματα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της οριζόμενης προθεσμίας, εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: Επίλυση Διαφορών – Έκπτωση Αναδόχου 

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών επιλύονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Ν.3463/06 άρθρο 273, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.7 του Ν.3536/07. 
Αν ο ανάδοχος της υπηρεσίας δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται 
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τις υποδείξεις της αρμόδιας 
Υπηρεσίας κηρύσσεται έκπτωτος και διατάσσεται η παύση των εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 203 του Ν4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Ρήτρες 
Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στις 
συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του Δήμου να τον κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται 
σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις. 
Ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2‰) στο συνολικό προϋπολογισμό της κατηγορίας που 
ανήκει η επισκευή για κάθε μέρα καθυστέρησης, μπορεί να επιβάλλεται όταν δεν καλύπτονται μία ή 
περισσότερες από τις παρακάτω απαιτήσεις: 
- Ελαττωματικό οικοδομικό υλικό 
- Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα προμήθειας 
Με εισήγηση της Υπηρεσίας συνοδευόμενη από επίσημη αλληλογραφία με τον ανάδοχο, από όπου θα 
προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη ρήτρα θα επιβάλλεται στον 
"Ανάδοχο" κατόπιν ανέκκλητης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θα παρακρατείται από τον 
πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο: Κρατήσεις – Τρόποι Πληρωμής 

Οι πάσης φύσεως φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και 
Κοινοτήτων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείμενες διατάξεις την ημέρα 
της Δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις 
δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής. Η πληρωμή της αξίας των 
οικοδομικών υλικών θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά, με την έκδοση των αντιστοίχων 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 200 του 
Ν4412/16 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των 
δήμων και κοινοτήτων" ως προς την έκδοση του τιμολογίου και την 
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου. 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ρέθυμνο 25-04-2017 

Ο Συντάκτρια 
 
 
 

Πόπη Τζανακάκη  
Πολιτικός Μηχανικός   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ρέθυμνο 25-04-2017 

Ο Αν/της Προίστάμενος  Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

 
 

Μανώλης Κλάδος  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6263] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 80,ΡΕΘΥΜΝΟ,74131] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΑΨΙΝΟΥ] 

- Τηλέφωνο: [2831341041] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [Klapsinou@rethymno.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rethymno.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων, εκτιμώμενης αξίας 173.875,12 

€ χωρίς Φ.Π.Α. (Αρ. Μελέτης 7/2017), CPV: 44111000-1, 14212200-2, 14212100-1, 44810000-1, 

44111400-5, 24200000-6, 44811000-8] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [4 ΤΜΗΜΑΤΑ/ΟΜΑΔΕΣ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[10017/25-04-2017] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
4
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής (ΕΝΩΣΗ): 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
5
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
6
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
7
· 

2. δωροδοκία
8,9

· 

3. απάτη
10

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
11

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
12

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
13

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
14

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
15

 

Εάν ναι, αναφέρετε
16

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
17

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
18

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
19

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
20

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
21

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
22

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
23

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
24

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
25 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
26

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
28

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
29

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
30

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
31

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
32

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
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περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12 Όπως ορίζεται 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) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

25 Άρθρο 73 παρ. 5. 

26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

28 Πρβλ άρθρο 48. 

29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

31 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

32 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 

«Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών 

& Χρωμάτων» 

 
 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) 
 

 

 Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός 

…………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….. 

 

α/α

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

1 ΟΜΑΔΑ Α΄ : "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ" 64.514,15 €

2 ΟΜΑΔΑ Β΄: "ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ" 48.386,95 €

3 ΟΜΑΔΑ Γ΄:  "ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ" 4.522,50 €

4 ΟΜΑΔΑ Δ΄ : "ΧΡΩΜΑΤΑ" 56.451,12 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 24% (€)

ΤΕΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 

 

 

                                                      

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ρέθυμνο 27-03-2017 

Ο Αν/της Προίστάμενος  Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

 

 

Μανώλης Κλάδος  

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (1) 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα

1
)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
2
) ......................................... 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

3
. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………

4
 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

5 
 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................

6
 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για 

την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............
7 

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου 
η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες 

8
 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 
9.

  
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

10
. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

                                                
1
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 
μπορεί                       να υπερβαίνει  το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4
 Όπως υποσημείωση 3. 

5
 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  

7
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων 
για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης . 
10

 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 
με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη 
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
 

17PROC006098496 2017-04-25



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (2) 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα

1
)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

3
. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..

4
 

υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της 
ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..

5
/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες

7 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης

8
) 

ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

9
. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

 
 
 
 
 

                                                
1
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
 Όπως υποσημείωση 3. 

5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 

7
 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που 
με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από 
τη διακήρυξη.  
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 
με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη 
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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 Σελίδα 1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Αρ. πρωτ: …………/…-…-2017 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

«Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων» 

ΕΥΡΩ: ……………….. €  

 

 

      Στο Ρέθυμνο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα … / … / 2017 ημέρα ………… μεταξύ: 
1. του Δήμου Ρεθύμνης που εδρεύει στο Ρέθυμνο (οδός Λ. Κουντουριώτη, αριθμός 80) GR433, 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2831341041, fax: 283172736, ΑΦΜ: 997820861, email: 
Klapsinou@rethymno.gr και ιστοσελίδα Δήμου http://www.rethymno.gr νομίμως εκπροσωπούμενου 
από το Δήμαρχο κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη, χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση και   
2. της εταιρείας με την επωνυμία …………, με έδρα επί της οδού………….., τηλ.:……………., 
fax:………., ΑΦΜ:…..…….., ΔΟΥ………….,εφεξής αποκαλούμενος στην παρούσα Σύμβαση 
«Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από …….σύμφωνα με το από ………… Καταστατικό 
της,     
συμφωνήθηκαν και έγινα αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συστατικά στοιχεία της παρούσας σύμβασης είναι : 

Οι διατάξεις: 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
� του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

� του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

� του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

� της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

� [Μέχρι τις 31/05/2017] του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  , 
� του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

� του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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� του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

� του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ.Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

� του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ.Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

� του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

� του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

� του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

� του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

� του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

� του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

� του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

� της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

� της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

� της με αρ.  Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 

� της με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών 
υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και 
ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων», 

� της με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα 
πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ 
και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών 
προσώπων ή ΝΠΙΔ», 

� Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

� Την υπ’ αρ. 150/29-03-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΘΕ9Ω1Ψ-Π7Ε) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. 

� Την υπ’ αρ. 294/24-04-2017 (ΑΔΑ: 70ΑΔΩ1Ψ-ΧΙΤ, ΑΔΑΜ: 17REQ006097998) απόφαση της Οικ. 
Επιτροπής περί έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος, Ανάληψη - Δέσμευση και  Ψήφιση πίστωσης. 

� Την υπ’ αρ. 300/24-04-2017 (ΑΔΑ: Ω36ΙΩ1Ψ-ΕΒΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία εγκρίθηκαν, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. 7/2017 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 
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Υπηρεσιών, καθορίστηκαν οι όροι και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας της Προμήθειας με 
Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος (Δήμος Ρεθύμνης) αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο …………… 
(Ανάδοχο), ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια 

Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων» στην τιμή των ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ με Φ.Π.Α 24% και με 
έκπτωση ως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα στην τιμή του αρχικού προϋπολογισμού της 
ομάδας   …..  της Διακήρυξης. 

 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συνολικό ποσό 

Προϋπολογισμού 

χωρίς ΦΠΑ

Συνολικό ποσό 

προσφοράς χωρίς 

ΦΠΑ 

Ποσό 

Έκπτωσης 

προσφοράς 

1 0,00 €

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ:  0,00 € 0,00 €

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται όπως κάτωθι: 
Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις παραγγελίες, στις αποθήκες του 
Δήμου ή επί τόπου του έργου, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση και αυθημερόν.  
3. Χρόνος παράδοσης: Δώδεκα  (12) μήνες από την  υπογραφή της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην 10017/2017 
διακήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας και στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του 
προμηθευτή.  

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις του Δήμου Ρεθύμνης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο Ρεθύμνης οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες 
του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 
αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει και τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 
τον τρόπο που θα του υποδείξει ο Δήμος Ρεθύμνης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και αρίστης ποιότητας προμήθεια των υλικών 
που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

Για τη γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 
εκπρόσωπο του  τον/την κ. ………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον 
εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων αυτής, υπ’ αρ. …………………., της Τράπεζας …………, ποσού ……….€, η 
οποία θα παραμείνει στο Δήμο Ρεθύμνης μέχρι τη λήξη της και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλομένους. Αν η σύμβαση παραταθεί, θα παραταθεί αντίστοιχα και η ισχύς της 
εγγυητικής επιστολής. 
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ΑΡΘΡΟ7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΙ  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
Το 100%  της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
τμηματική παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής  και ποιοτικής 
παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές, διαφορετικά ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση (υποπαράγραφος Ζ.5 του Ν.4152/2013). 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 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.  
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

• Η έκδοση νόμιμου παραστατικού (τιμολόγιο) υπέρ του Δήμου 
Τα στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου είναι τα κάτωθι: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Α.Φ.Μ.          : 997820861 
Δ.Ο.Υ.            : ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 80 

• Την παραλαβή των υλικών και  

• Την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά 
πληρωμής τα οποία κατ’ ελάχιστο είναι: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208-219 του Ν. 
4412/2016. 
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 
    Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής, ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και την 
υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από …………….. και για τρεις  (3) 
μήνες. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας (σχέδιο 
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων 
βαρύνει τον ανάδοχο. 
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα 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 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμος μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη 
σύμβαση κατά τη  διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν 
υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η 
περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία 
σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, 
καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους. Το παραπάνω 
δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται 
από το Νόμο, ή τη σύμβαση. Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 
αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν 
από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή μερικά τη 

17PROC006098496 2017-04-25



 

 Σελίδα 6 

 

Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οποιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη 
ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ’ εξαίρεση ο «Ανάδοχος» δικαιούται να εκχωρήσει το 
δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από το Δήμο Ρεθύμνης με βάση τους όρους 
της Σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί, κατά τη διάρκειά της  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει 
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 
2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 

• Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα. 

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – ύστερα από Γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου – αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

• Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

• Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και επιβάλλονται σε 
βάρος του προμηθευτή όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 15:ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ο Ανάδοχος της Προμήθειας και ο Δήμος Ρεθύμνης θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από το 
Διοικητικό Εφετείο της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Ρεθύμνης), σύμφωνα με το Ν. 
3886/2010 και βάσει του ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016, συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Ο Δήμος Ρεθύμνης διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα: 

α) να αποφασίζει ελεύθερα για την ματαίωση, την επανάληψη του διαγωνισμού με ή χωρίς 
τροποποίηση των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν.  

β) επίσης, μπορεί να αποφασίσει για σύναψη δημόσιας σύμβασης μέσω διαπραγμάτευσης 
κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ και χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής 
προκήρυξης: 
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• Εάν δεν υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή, 
μετά από αίτημα της. 

 

Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και 
έλαβε τρία (3) ο Δήμος και ένας (1) ο ανάδοχος. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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