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ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

TMHMA OIKONOMIKO 

ΓΡ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληρ: Α.ΒΑΣΑΝΣΖΗ , ΛΑΠΑΒΙΣΑ Γ. 

Σηλ: 2332350367 

Fax: 2332324260 

e-mail:vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr 

αρ.πρωτ. 27410/25-10-2016 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Hλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με την ανοικτή διαδικαςία για την ανάδειξη προμηθευτή 

για την «Προμήθεια και τοποθζτηςη ςυςτήματοσ υπόγειων κάδων προςωρινήσ αποθήκευςησ 

αςτικϊν απορριμμάτων »ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εκατό (181.000,00) ςυμπεριλαμβανομζνου το 

ΦΠΑ (24%)  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΟΤΑ  

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

2. Τισ διατάξεισ του Νόμου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των 

φορϊν του δθμοςίου ςτον Νομαρχιακό και τοπικό τφπου και άλλεσ διατάξεισ. . 

3. Τισ διατάξεισ του Νόμου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α") « Σφςταςθ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων». 

4. Τισ διατάξεισ του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εκνικό ςφςτθμα θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

ςυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» 

5. Τθν Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςιϊν Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

6. Τον Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 « Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ -Καταργιςεισ 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων . 

7. Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν. (Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

8. Τθν υπ'αρικμ. 05/2016  τεχνικι μελζτθ τθσ υπθρεςίασ του Διμου Νάουςασ. 

9. Τθν υπ 'αρικμ.  229/2016  και τθν 326/2016 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Νάουςασ  

με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια προμικειασ και τοποκζτθςθσ  υπόγειων κάδων  

10. Τισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ του Διμου Νάουςασ  

οικονομικοφ ζτουσ 2016  Κ.Α.02.20.7135.06 

11. Τθν υπ'αρικμ.  220/2016   απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΟΕ) περί ζγκριςθσ τθσ ςχετικισ 

μελζτθσ και κακοριςμοφ των όρων δθμοπράτθςθσ. 

mailto:vatantzi@naoussa.gr
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12. Τθν με αρ.πρωτ.92.7.1/2015  απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου του 

Υπουργείου Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ πράςινο Ταμείο 

Ν.Ρ.Δ.Δ. 161.000 ,00 ευρϊ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

      Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ   προςφορζσ για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ  ΤΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ », ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 181.000,00 € 

(ςυμπεριλαμβανομζνου ο  ΦΡΑ 24% ), με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά μόνο με βάςει τιμισ. 

ΑΡΘΡΟ 1ο
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

1.1 τοιχεία αναθζτουςασ αρχήσ 

Η  ανακζτουςα  Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό τθσ ωσ άνω προμικειασ είναι ο Διμοσ   
Νάουςασ   Ο.Τ.Α.  που ζχει τα εξισ ςτοιχεία:  
  ΚΩΔΙΚΟ ΝUTS GR121  
  ΕΡΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΗΜΑΧΙΑΣ  30  
  ΡΟΛΗ : ΝΑΟΥΣΑ 
Α.Φ.Μ.: 998841450  Δ.Ο.Υ.: ΒΕΟΙΑΣ   
Τθλ:   232350367 ,2332350328  2332350368,   
ΦΑΞ 2332024260    ΕΜΑIL:vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr 
 
 
 
 

1.2 Σόποσ-Χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακι πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Συςτιματοσ 
φςτερα από κανονικι προκεςμία των προβλεπόμενων θμερϊν (ελάχιςτθ προκεςμία 22 θμζρεσ από τθν 
θμζρα δθμοςίευςθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ (άρκρο 121 Ραρ. 1α του Ν.4412/2016) (αρ.Α/Α  28716 ςυςτήματοσ 
ΕΗΔΗ ) 
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ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ 
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ΣΟΤ ΕΗΔΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ 
ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ ΚΗΜΔΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ: 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Διαδικτυακι 

http://www.ep

rocurement.go

v.gr 

25-10-2016 
25-10-2016 

26-10-2016     

Ώρα 10:00π.μ. 

17-11-2016 

Ώρα 20:00 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. 

 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 

βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

1.3 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

(Επιχορήγηςη από το Πράςινο Σαμείο του Τπ. Παραγ/κησ Αναςυγκρ/ςησ Περιβ/ντοσ & Ενζργειασ) 

Σ.Π.       2015 . αρ.πρωτ. 92.7.1/ 2015 απόφαςθ Διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου  του 

Υπουργείου  Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ πράςινο ταμείο ΝΡΔΔ   

ποςοφ 161.000,00  ευρϊ .Κδια ζςοδα  20.000,00  ευρϊ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο
 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αντικείμενο  είναι θ  Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  ςυςτιματοσ  υπόγειων κάδων  ςτο  Διμο  

Νάουςασ.Η προμικεια ζχει ενδεικτικό προχπολογιςμό 181.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου το 

ΦΡΑ 24%   ςτον  ΚΑ  02.20.7135.006 του ζτουσ  2016 και του αντίςτοιχου  ζτουσ 2017. 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Κ.Α.   02.20.7135.006 

Σοποθζτηςη υπόγειων κάδων ςτο εμπορικό κζντρο τησ Δ.Κ. Νάουςασ του Δήμου Ηρωικήσ Πόλεωσ 

Νάουςασ-(Επιχορήγηςη από το Πράςινο Σαμείο του Τπ. Παραγ/κησ Αναςυγκρ/ςησ Περιβ/ντοσ & 

Ενζργειασ) Σ.Π. 2015 . 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 
1. Ρρομικεια  και τοποκζτθςθ 

διπλϊν  βυκιηόμενων 
ςυςτθμάτων αποκικευςθσ 
απορριμμάτων με κάδουσ 

ςυμβατοφσ με τα κοινά 
απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. 
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29.193,54 

 
145.967,74 

     CPV 44613700-7   ΣΦΝΟΛΟ: 145.967,74 

  Φ.Ρ.Α. 24%:  35.032,26 
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  181.000,00 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο  για τθ ςυνολικι προκθρυχκείςα 
ποςότθτα όπωσ αυτι περιγράφεται αναλυτικά ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό .Ο διαγωνιςμόσ 
θα ζχει ωσ κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά μόνο 
βάςει τιμήσ: 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό  ζχουν     φυςικά ι    νομικά πρόςωπα  και ςε περίπτωςθ 
ενϊςεων τα  μζλθ αυτϊν τα οποία  κα πρζπει  να είναι  εγκατεςτθμζνα ςε: 
 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Νορβθγία ,        Ιςλανδία , Λιχτενςτάιν ) 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ  Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων  
προμθκειϊν του ζτουσ  1994  θ οποία κυρϊκθκε ςτθν Ελλάδα με το   Ν.2513/1997 , ςτο βακμό που θ 
υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2,  4 και 5  και από το 
προςάρτθμα  Ι τθσ ανωτζρω Συμφωνίασ  , κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν   Ευρωπαικι  Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να είναι καταςκευαςτζσ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ ι προμθκευτζσ του δθμοπρατοφμενου αντικειμζνου, εγγεγραμμζνοι εισ το οικείο 
επιμελθτιριο ι επαγγελματικι  οργάνωςθ ι αντιπρόςωποι εγγεγραμμζνοι εισ τα οικεία επιμελθτιρια 
και να ζχουν το δικαίωμα τθσ  τοποκζτθςθσ  του ζν  λόγω  αντικειμζνου. (άρκρο 25 τθσ Οδθγίασ 
2014/24/ΕΕ) 
 

Προχποθζςεισ υμμετοχήσ 
 

Οι υποψήφιοι  Προμηθευτζσ  απαιτείται να διακζτουν ψηφιακή υπογραφή, χορθγοφμενθ από 

πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
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(Ε..Η.ΔΗ.. - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία 

εγγραφισ : 

Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ αιτοφνται μζςω του ςυςτιματοσ τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό 

παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του ταυτοποιοφμενοι 

ωσ εξισ : 

 Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί 

κατζχουν από το ςφςτθμα TAXIS Net τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων  

 εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 

Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. 

 Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν 

διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 

ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT!dentification Number) και ταυτοποιοφνται με 

χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ 

ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ 

Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. 

 Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 

ταυτοποιοφνται από τθ Γ.Γ.Ε. αποςτζλλοντασ - είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με 

επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf 

με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι,(αρκρο  36,37 Ν.4412/2016), και ςφμφωνα με τουσ 

προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να 

δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα 

εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία. 

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ χριςτεσ ι θλεκτρονικά μζςω του 

ςυςτιματοσ. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ 

εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ 

χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( αρ.ςυςτήματοσ   28716) μζχρι τθν καταλθκτικι 

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


θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013). 
 
Περιεχόμενο Ηλεκτρονικϊν Προςφορϊν 
 

Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: 
 

(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και 
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 
 

Ππου (υπο)φάκελοσ νοείται θ ςχετικι κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων, ςτο ςφςτθμα 
θλεκτρονικισ διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
 

Διευκρίνθςθ: Σε ό,τι αφορά το ςφνολο των απαιτοφμενων για προςκόμιςθ εγγράφων και αναφορικά 
με τθν επικφρωςθ των αντιγράφων αυτϊν, ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 1 & 2 του Ν. 
4250/14. Σε ότι αφορά δε τθν/τισ Υπεφκυνθ/νεσ Διλωςθ/ςεισ ιςχφουν ομοίωσ τα διαλαμβανόμενα 
ςτο άρκρο3, του Ν4250/14. 
 

Επίςθσ δεν αναγνωρίηεται και δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί ςε απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ, θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτον 
(υπο)φάκελο "Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ -Τεχνικι Ρροςφορά". Ομοίωσ δεν αναγνωρίηεται και δεν 
κεραπεφεται εκ των υςτζρων και οδθγεί ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ θ εκ παραδρομισ υποβολι 
δικαιολογθτικοφ ςυμμετοχισ ι δικαιολογθτικοφ τεχνικισ προςφοράσ ςτον (υπο)φάκελο 
"Οικονομικι Ρροςφορά". 
 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, 
υποβάλλονται από τον Υποψιφιο θλεκτρονικά, ςε μορφι αρχείου .pdf και κατόπιν προςκομίηονται 
ςε ζντυπθ μορφι, κατά περίπτωςθ, εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 
υποβολι, πλθν των ΦΕΚ. Αυτά προςκομίηονται ςτο Ρρωτόκολλο τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το 
διαγωνιςμό, επί ποινι απορρίψεωσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, διαχωριςμζνα ςε τρία  (3) 
ΞΕΧΩΙΣΤΟΥΣ ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ με εξωτερικζσ ενδείξεισ «Επιμζρουσ ζντυπα 
«δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ»   και φάκελλο  τεχνικισ προςφοράσ» και «Επιμζρουσ ζντυπα 
οικονομικισ προςφοράσ», αντίςτοιχα. Ειδικότερα, οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
του παρόντοσ άρκρου, υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν 
απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Τα λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που αφενόσ υποβάλλονται με 
τθν θλεκτρονικι προςφορά αλλά απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι ςτθν Υπθρεςία 
που διενεργεί το διαγωνιςμό, εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ, είναι τα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα 
(προςφζροντα) και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία, 
ενδεικτικά αναφζρονται: εγγυθτικζσ επιςτολζσ, πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ 
αρχζσ ι άλλουσ φορείσ κλπ. Σε περίπτωςθ που τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και ςτοιχεία, δεν 
προςκομιςκοφν εντόσ  προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, θ θλεκτρονικι προςφορά του 
υποψιφιου δεν αποςφραγίηεται και αποκλείεται από τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. 

Τα κατά περίπτωςθ προςκομιηόμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, όπωσ περιγράφονται 
ανωτζρω, κα υποβλθκοφν ςτο Διμο Νάουςασ  μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο ενιαίο κυρίωσ φάκελο, 
όπου ζξω απ' αυτόν κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: α) Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ.. β) Ο 
πλιρθσ τίτλοσ του Διμου Νάουςασ   γ) Ο πλιρθσ τίτλοσ και ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. δ) Η θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
ε) Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, δθλαδι θ επωνυμία, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ 
τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του διεφκυνςθ (email). 
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Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία όλων των 
μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 
Ενδεικτικά, ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ κυρίωσ φάκελοσ κα φζρει εξωτερικά τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

> Τπηρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ:  ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  

> ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ No: ……………. . 

> Για τθν επιλογι αναδόχου για τθν προμικεια « ΡΟΜΗΘΕΙΑ  και ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ  ΥΡΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΔΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ   

> Ημερομηνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 

> τοιχεία Αποςτολζα (Προςφζροντοσ): 

• επωνυμία, 

• διεφκυνςθ, 

• αρικμόσ τθλεφϊνου, 

• αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax), 

• θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Η ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤΠΑΡΑΛΗΠΣΗ - ΝΑ 

ΑΝΟΙΧΣΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 

Υποβολι προςφορϊν ςε ζντυπθ μορφι ι/και ςε ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ για το διαγωνιςμό, δεν 
είναι αποδεκτι. 
Ρροςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία αποκλειςτικά ςε ζντυπθ μορφι (για 
τισ οποίεσ δεν ζχει πραγματοποιθκεί κατάκεςθ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα) δεν 
αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται ςτουσ αποςτολείσ τουσ. 
Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά, ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, 
θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο 
προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επϋαυτϊν   τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ  εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». 
Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι 
ςυνδιαγωνιηόμενοι. Από το ςφςτθμα παρζχεται θ ςχετικι επιλογι για τθν επιςιμανςθ τθσ 
εμπιςτευτικότθτασ κατά τθν θλεκτρονικι επιςφναψθ των αρχείων ςτουσ υπο(φακζλουσ) τθσ 
προςφοράσ. Η Υπθρεςία δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ 
και τισ οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά 
ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από 
τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ- διευκρινίςεισ ,ςχετικζσ με τα 
ζγγραφα του διαγωνιςμοφ αυτζσ παρζχονται ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που 
ζχει οριςκεί για τθν υποβολι των προςφορϊν. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ αποςτζλλονται ι 
παραδίδονται το αργότερο τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθ λιψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. Σε 
περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ επείγοντεσ λόγοι κακιςτοφν τθν προκεςμία αυτι ανεφάρμοςτθ, τότε αυτι 
μπορεί να οριςκεί ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ, πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςκεί για τθν υποβολι 
των προςφορϊν. 
Τα ανωτζρω αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνα νου 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι . 

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


Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που 
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα από αίτθςι τουσ. Τα αιτιματα, 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι αρχείου .pdf, με το 
κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 
που υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν δεν εξετάηονται. Ραρομοίωσ, δεν εξετάηονται τα 
αιτιματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΤΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΤ « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ -ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 Στο ΕΣΗΔΗΣ  και ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» 
υποβάλλονται θλεκτρονικά εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ 
και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν 
ανάκεςθ Δθμοςίων Συμβάςεων. Συγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

 

5.1 Δικαιολογητικά υμμετοχήσ 
 

Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςικοντοσ, επί 
ποινι αποκλειςμοφ  τα εξισ δικαιολογθτικά  ςε μορφι αρχείου .pdf ςφμφωνα με το 
ν.4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
λειτουργίεσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ  Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)., και ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο β) του άρκρου 93 του Νόμου 4412/2016. 
 

1. Η εγγυητική ςυμμετοχήσ ςτον διαγωνιςμό 
 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ που κα υποβάλλει ςτο διαγωνιςμό ο κάκε ενδιαφερόμενοσ είναι 1% επί του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ τον ΦΡΑ ςτθν οποία κα υποβάλει προςφορά  ιτοι  1.459,68  ευρϊ. 
Σα απαιτοφμενα ςτοιχεία τησ εγγυητικήσ ςυμμετοχήσ αναφζρονται ςτο Άρθρο 7 τησ παροφςησ. 
 

2. Τπεφθυνεσ Δηλϊςεισ του Ν. 1599/1986 όπωσ αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 
 

Α)Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 
πιςτοποιθτικϊν που  εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα 
δθλϊνει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

i. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, 
ii. δωροδοκία, 
iii. απάτθ, 
iv. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
v. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, 
vi. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, 
vii. για ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπωσ ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίηονται 
ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/2016. 

        
Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 
οποίου     εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
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εποπτικοφ οργάνου του    οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό. 
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 

 τουσ διαχειριςτζσ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε.και     Ε.Ε.), 

 τον διευκφνοντα ςφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των ανωνφμων 
εταιρειϊν(Α.Ε.). 
 

Β) Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα 
δθλϊνει ότι δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 
ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 
τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Γ) Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/1986, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα 
δθλϊνει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Δ) Τπεφθυνη δήλωςη του Ν.1599/1986 ωσ προκαταρκτικι  απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα 
δθλϊνει ότι δεν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ. Επίςθσ, ότι δεν 
ζχει κρικεί ζνοχοσ ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ οφτε ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 
Ε) Τπεφθυνη δήλωςη του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου ότι ζχει λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και 
κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα ότι θ προςφορά του ιςχφει για 
ενενιντα 180 θμζρεσ. 
3) Βεβαίωςη εγγραφήσ ςτο οικείο επιμελητήριο του καταςκευαςτι ι του προςφζροντοσ για τθν 
εμπορία και τοποκζτθςθ  -  service με αναφορά  ςτο ειδικό επάγγελμα  τθσ προμικειασ  εκδοςθσ 
τελευταίου εξαμινου.Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να είναι καταςκευαςτζσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι   
προμθκευτζσ του δθμοπρατοφμενου αντικειμζνου, εγγεγραμμζνοι εισ το οικείο επιμελθτιριο ι 
επαγγελματικι οργάνωςθ ι αντιπρόςωποι εγγεγραμμζνοι εισ τα οικεία επιμελθτιρια και να ζχουν το 
δικαίωμα τθσ τοποκζτθςθσ  του ζν λόγω  αντικειμζνου.Aυτό  πιςτοποιείται  με τθν εγγραφι  ςτο οικείο 
επιμελθτιριο του καταςκευαςτι ι  του προςφζροντοσ  για εμπορία και τοποκζτθςθ  με αναφορά ςτο 
ειδικό επάγγελμα τθσ προμικειασ,  ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου  
 

4) Νομιμοποιητικά ζγγραφα εκπροςϊπηςησ: 
 

i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, 
τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ 
ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 
ii. Για Ε.Ρ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε. 



iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει επικυρωμζνο 
αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ. 

 
Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι 
κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων 
Σφμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το 
νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το 
καταςτατικό αναλόγωσ  με τθ νομικι μορφι των εταιριϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Τα φυςικά 
πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία 
και τισ μεταβολζσ του. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό 
περί μθ τροποποίθςθσ, το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του 
διαγωνιςμοφ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι 
κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί. 
 

Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα ι νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
εκπροςϊπθςθσ ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από 
τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, τα οποία κα υποβλθκοφν μαηί με 
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, που κα τα απαρικμεί και κα τα αντιςτοιχίηει. 
 

Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν όλα τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Η Ζνωςθ δεν υποχρεοφται 
να περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει προςφορά, όμωσ ςτθν περίπτωςθ 
που τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, πρζπει να περιβλθκεί από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ, τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλονται χωριςτά για κάκε 
μζλοσ τθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 
τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ Σφμβαςθ 
εξακολουκεί να υφίςταται ςτο ςφνολό τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ. Η 
δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται από το Διμο 
Νάουςασ  , θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν ο Διμοσ Νάουςασ  αποφαςίςει ότι τα 
εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να 
ορίςουν αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του 
διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ πρζπει να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 
Διμου Νάουςασ 

Διευκρινίηεται ότι ιςχφουν τα εξισ για τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ: 
 

i. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, όπου αυτζσ απαιτοφνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν 
θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ τουσ, θ οποία όμωσ πρζπει να είναι 
εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια 
διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.). 
ii. Πταν ο υποψιφιοσ πάροχοσ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν 
εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι). 
iii. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από μζλοσ του  
Διοικθτικοφ  Συμβουλίου τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ δικαίωμα υπογραφισ και 
εκπρόςωποσ τθσ  εταιρείασ και κα υπογράφει   οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία 
(ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι). 
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iv.  Οι δθλϊςεισ χρειάηεται οπωςδιποτε να ζχουν τα πλιρθ ςτοιχεία του υπογράφοντοσ 
(ονοματεπϊνυμο, ονοματεπϊνυμα πατζρα και μθτζρασ, θμερομθνία και τόπο γζννθςθσ, αρικμό 
δελτίου ταυτότθτασ, τθλζφωνο, τόπο και διεφκυνςθ κατοικίασ κλπ.), ϊςτε να είναι ορκζσ και 
πλιρεισ ςε ςτοιχεία υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986. 

 
5.2. Σεχνική προςφορά 
 

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά., υποβάλλονται θλεκτρονικά τα 
κάτωκι : 

Τεχνικι Ρροςφορά θ οποία ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι 
pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόςον οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο 
ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων είναι υποχρεωμζνοσ να 
ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω πίνακα ςυμμόρφωςθσ ζχοντασ τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των 
ςτοιχείων που δθλϊνει. Ακολουκεί περιγραφι των ςτθλϊν του πίνακα ςυμμόρφωςθσ. 

Επί παραδείγματι: 
 

τήλη Προδιαγραφή-χαρακτηριςτικά: ςτθν ςτιλθ αυτι αναγραφεται: «Συμμόρφωςθ ωσ προσ τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ, τθσ μελζτθσ  05/2016 , των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ, τθσ 
γενικισ και ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και του τιμολογίου μελζτθσ. 
τήλη απαίτηςη: Στθν ςτιλθ απαίτθςθ ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ. που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ 
προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον προςφζροντα οι ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ κεωροφνται ωσ 
απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ προςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ 
απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ μθ αποδεκτζσ. 
τήλη απάντηςη: Στθν ςτιλθ απάντθςθ ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προςφζροντα που ζχει μορφι 
ΝΑΙ/ΟΧΙ.  

Επι παραδείγματι : 

 

  
Απάντθςθ Ραραπομπι 

Γενικά    

Συμμόρφωςθ ωσ προσ τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ, τθσ μελζτθσ 05/2016 , των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ τεχνικισ 

ζκκεςθσ, τθσ γενικισ και ειδικισ ςυγγραφισ 

υποχρεϊςεων και του τιμολογίου μελζτθσ, 

ΝΑΙ ΝΑΙ  



ΑΡΘΡΟ 6ο
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΤΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΤ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά 
του προςφζροντα. 
Η Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 
«Οικονομικι Ρροςφορά». 
Η οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 
ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον θ 
οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 
Ο ςυμμετζχων κα προςφζρει ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ μονάδοσ (προ Φ.Ρ.Α.) για κάκε είδοσ (όπωσ 
ακριβϊσ ηθτείται από τθ διακιρυξθ) . Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι που προκφπτει ωσ άκροιςμα (προ 
Φ.Ρ.Α) των επιμζρουσ τιμϊν προςφοράσ για το ςφνολο των ποςοτιτων . 
  Επιςθμαίνεται ότι: 

 Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με 
χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν 
εμπιςτευτικό χαρακτιρα . 
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εκατό  ογδόντα  (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 
προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προαναφερόμενου απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ . 
 Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ 

 Διακιρυξθσ ςυνεπάγονται απόρριψθ των προςφορϊν. 
 Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 Διευκρινιςεισ που δίδονται από τουσ προςφζροντεσ  οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου 
κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ . 
 Μετά τθν κατάκεςθ προςφοράσ , επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι 
διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται  από αρμόδιο όργανο 
είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ , μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ 
διευκρινιςεισ , οι οποίεσ παρζχονται , ςφμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψθ μόνο 
εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το 
αρμόδιο όργανο . 
 Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται. 
 Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ  προμικειασ. 

 ΑΡΘΡΟ 7ο 
 

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κατά το άρκρο 72 παρ.1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016    . Η 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά με μορφι 
αρχείου pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 
ςε ζντυπθ μορφι ( θ πρωτότυπθ) εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 
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Η εγγφηςη ςυμμετοχήσ που θα υποβάλλει ςτο διαγωνιςμό ο κάθε ενδιαφερόμενοσ είναι 1% 
επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ τον ΦΠΑ . 

 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Στθν παροφςα 
προμικεια ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ορίηεται ςε 180 θμζρεσ οπότε ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ ορίηεται ςε 210 θμζρεσ .Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα  
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ –μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαικοφ  οικονομικοφ χϊρου  
ι ςτα κράτθ μζρθ του ΣΔΣ και ζχουν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ το δικαίωμα 
αυτό.Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον οικονομικό 
φορζα. 

Οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
 α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
 β) τον εκδότθ, 
 γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου ι τον 

φορζα καταςκευισ ςτισ περιπτϊςεισ Δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και 
παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν), 

 δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 
 ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
 ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ, 
 η) τουσ όρουσ ότι: 
 αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 
 ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 
 θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
 κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, (210 ημζρεσ ) 
 ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 

ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 
οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, 
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 

 
Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από επίςθσ μετάφραςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τθν απαιτοφμενθ από το 
ςφςτθμα διαδικαςία, από το αρμόδιο πιςτοποιθμζνο ςτο ςφςτθμα ςυλλογικό όργανο αποςφράγιςθσ 

 



του διαγωνιςμοφ (Επιτροπι Αποςφράγιςθσ Διαγωνιςμοφ), εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. 
Η Επιτροπι προβαίνει ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ 
μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα που 
κακορίηεται από τον Διμο Νάουςασ  , δθλ. ςτισ  21/11/2016 και ϊρα 11:00 π.μ. από τα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ 

 Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν 
προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα 
οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ, των οποίων οι προςφορζσ 
κρίκθκαν αποδεκτζσ, μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι 
αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο 
περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ 
των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ 
αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που 
αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

.  

ΑΡΘΡΟ 9ο
 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν ανοικτι διαγωνιςτικι διαδικαςία, ζχουν 
πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που παράγονται ςτο Σφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από 
τισ κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρκρου 5 
του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο (αρικμ. 
ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικι Απόφαςθ) και τθσ περίπτωςθσ (β) τθσ παρ. 2του άρκρου 6 
του Ν. 4155/2013. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
                                                               

Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 
Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμοδίων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα 
οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ειδικότερα: 

α. Τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν, ςτθν θμερομθνία που κακορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, αποςφραγίηονται 
θλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ 
αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ, οι 
ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα/ειδοποίθςθ, που παράγεται αυτόματα από το 
ςφςτθμα. 

β. Η Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει τουσ ενςφράγιςτουσ 
φακζλουσ με τα τυχόν επιμζρουσ απαιτοφμενα ςε ζντυπθ μορφι δικαιολογθτικά και τα 
ςυμπλθρωμζνα πρότυπα οικονομικϊν προςφορϊν, τα οποία ζχουν κατατεκεί ςτθν Υπθρεςία 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Η επιτροπι αποςφραγίηει 
αρχικά τουσ κυρίωσ φακζλουσ και τουσ υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «Επιμζρουσ Ζντυπα 
Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ και  Τεχνικισ Ρροςφοράσ».. Μετά και τθν ωσ άνω αποςφράγιςθ, θ 
επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλει προςφορζσ, ςε ζνα  πρακτικό 
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αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν και ςε δεφτερο πρακτικό των  τεχνικϊν προςφορϊν, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. 

δ. Στθ ςυνζχεια  θ Επιτροπι Διενζργειασ  και αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ προχωρεί ςτθν 
αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ   για τθν πλθρότθτα  και 
τθν νομιμότθτα τουσ –ςφμφωνα   με  ιςχφοντα –κακϊσ και των τεχνικϊν προςφορϊν για τθ ςυμφωνία  
ι αςυμφωνία τουσ  με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ /απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ 

ε. Κατά τα  ςτάδια αυτά τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι του Διμου Νάουςασ , μποροφν να απευκφνουν 
αιτιματα, θλεκτρονικά - μζςω τθσ παρεχόμενθσ από το ςφςτθμα εφαρμογισ, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
χριςτεσ - οικονομικοφσ φορείσ, για παροχι διευκρινίςεων επί νομίμωσ υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ, υποχρεοφνται επί 
ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ, να παρζχουν θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ και κατά 
περίπτωςθ εγγράφωσ (αν ηθτθκεί) τισ ηθτοφμενεσ διευκρινίςεισ εντόσ των προκεςμιϊν που τουσ 
ορίηονται. 

ςτ. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ προτείνει τον 
αποκλειςμό περιπτϊςεων παραβίαςθσ των όρων ι ζλλειψθσ δικαιολογθτικϊν, χαρακτθρίηει ποιεσ 
προςφορζσ κρίνονται «τυπικά αποδεκτζσ ι μθ» και ςυντάςςει πρακτικό, το οποίο διαβιβάηεται ςτθν 
οικονομικι Επιτροπι για ζγκριςθ. 

η. Ακολουκεί θ κατά τα προβλεπόμενα ζκδοςθ απόφαςθσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι για το 
υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Η απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του 
διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του 
Συςτιματοσ, αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ.Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ θ οποία υποβάλλεται 
ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ παροφςασ  . 

θ. Περίπτωςη αποδεκτήσ ζνςταςησ ςυμμετεχόντων: θ Επιτροπι Εξζταςθσ Ενςτάςεων 
ειςθγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριςτό πρακτικό αποδοχισ ι αιτιολογθμζνθσ απόρριψθσ του ςταδίου  
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και του ςταδίου των  τεχνικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων, το 
οποίο υποβάλλεται ςτο αρμόδιο αποφαςίηον διοικθτικό  όργανο  για τθ λιψθ και ζκδοςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ απόφαςθσ για το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. 
Τεχνικισ αξιολόγθςθσ τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτζσ προςφορζσ, κακϊσ και οι 
προςφορζσ που αρχικά κρίκθκαν «ωσ τυπικά μθ αποδεκτζσ», αλλά μετά από υποβολι ζνςταςθσ 
δικαιϊκθκαν 

Θ. Για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά), 
κατά τα ανωτζρω ςτάδια και μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ ενςτάςεων - 
προςφυγϊν ι τθν εξζταςθ τυχόν υποβλθκειςϊν προςφυγϊν ι παρατθριςεων για το ςτάδιο, ορίηεται 
από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ θ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν. Στουσ ςυμμετζχοντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί κατά το 
προθγοφμενο ςτάδιο, αποςτζλλεται ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα (με χριςθ του ςυςτιματοσ) για 
τθν κακοριςκείςα θμερομθνία διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν 
προςφορϊν. 

ι. Στθν κακοριςκείςα ωσ άνω θμερομθνία , θ Επιτροπι Αποςφράγιςθσ Διαγωνιςμοφ προβαίνει 
ςτθν θλεκτρονικι αποςφραγιςθ του  υποφακζλου Οικονομικι Ρροςφορά και οι ςυμμετζχοντεσ 
αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ οι 
ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα/ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το 
ςφςτθμα. 
ια. Ακολουκεί θ αξιολόγθςθ από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν 
προςφορϊν, κατά τθν οποία οι οικονομικζσ προςφορζσ ελζγχονται ζναντι των όρων τθσ διακιρυξθσ 
και όςεσ κρικοφν παραδεκτζσ κατατάςςονται με βάςθ το κριτιριο κατακφρωςθσ. Η επιτροπι 
ειςθγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί τθσ αποδοχισ ι μθ των οικονομικϊν προςφορϊν κακϊσ και 



επί τθσ ανάδειξθσ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, το οποίο υποβάλλεται 
αρμοδίωσ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ και ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ απόφαςθσ. 

ιγ. Στθ ςυνζχεια, θ Οικονομικι Επιτροπι εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα τθν απόφαςθ για το 
υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Η απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του 
διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του 
Συςτιματοσ, αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ, για ενθμζρωςθ. 
Υποχρεωτικά ςυντάςονται  3  πρακτικά τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ  

 -Ρρακτικό αποςφράγιςθσ των προςφορϊν και ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
αρκρο 100  παρ.2αΝ.4412/2016) 

 -Ρρακτικό εξζταςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν εφόςον απαιτείται θ υποβολι τουσ (αρκρο 
100  παρ.2Βν.4412/2016) 

 -Ρρακτικό αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν (αρκρο 100  παρ. 2γ Ν.4412/2016 )  
 Κάκε ζνα από τα ανωτζρο ςτάδια προυποκζτει ξεχωριςτι ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ, το 

πρϊτο δε και το τρίτο προυποκζτουν επιπλζον και ξεχωριςτζσ θμζρεσ ςυνεδριάςεων. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι 
περιπτϊςεισ(άρκρο 73 του Νόμου 4412/2016) : 
 

 Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ τθσ διακιρυξθσ 

 Μθ ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ κατακφρωςθσ 

 Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ 

 Ρροςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από τθν τεχνικι προδιαγραφι και τουσ 
απαράβατουσ όρουσ- απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ . 
 Ρροςφορά ςτθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι και 
εμφανίηει τιμζσ ςε οποιαδιποτε ςθμείο τθσ τεχνικισ προςφοράσ . 
 Αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ 
τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά . 
 Αποτελεί εναλλακτικι προςφορά είτε ςτο ςφνολο τθσ, είτε ςτα επιμζρουσ τμιματα τθσ 
προμικειασ 

 Δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ  
 Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΝΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

         Ο οικονομικόσ φορζασ (προμθκευτισ) υποβάλλει τισ ενςτάςεισ-προςφυγζσ θλεκτρονικά,     
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2 
του άρκρου 6 του Ν.4155/2013, ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι φόρμα του Συςτιματοσ και 
επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου .pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι. 
      Σε περίπτωςθ που το εν λόγω ζγγραφο δεν φζρει ψθφιακι υπογραφι ο οικονομικόσ φορζασ το 
υποβάλλει ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 
υποβολι. Σε περίπτωςθ αποςτολισ με ταχυδρομείο ωσ θμερομθνία αποςτολισ λογίηεται θ θμερομθνία 
που φζρει θ ςφραγίδα του ταχυδρομείου. 
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      Σε κάκε περίπτωςθ, θ θμερομθνία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ είναι θ θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ 
υποβολισ, εκτόσ εάν υπάρχει περίπτωςθ διάςταςθσ μεταξφ του κειμζνου τθσ ζνςταςθσ, όπωσ αυτι ζχει 
υποβλθκεί θλεκτρονικά, και τθσ ζνςταςθσ, όπωσ ζχει προςκομιςκεί από τον οικονομικό φορζα, οπότε 
ωσ θμερομθνία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ λογίηεται θ θμερομθνία αποςτολισ. 

1. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ 
υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

2. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με 
τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ 
εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το 
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το 
αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

3. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ 
λόγουσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
4. Ενςτάςεισ που δεν υποβάλλονται ςφμφωνα με τα παραπάνω κεωροφνται ωσ μθ υποβλθκείςεσ. 

 
ΑΡΘΡΟ  13 

ΕΓΚΡΙΗ - ΑΚΤΡΩΗ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Τα αποτελζςματα του κάκε ςταδίου του διαγωνιςμοφ , ςτα οποία δεν παρίςτανται 
εκπρόςωποι των υποψθφίων κα κοινοποιοφνται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο αντίςτοιχο ςτάδιο 
του διαγωνιςμοφ 

Η ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ τθσ και αηθμίωσ για αυτιν 
να ματαιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε οποιαδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ και ιδίωσ: 

 Για παράτυπθ διεξαγωγι εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ 
διαδικαςίασ. 

 Εάν το αποτζλεςμα κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό 

 Εάν υπιρξε μεταβολι των αναγκϊν με το υπό ανάκεςθ ζργο 

Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται επίςθσ να ματαιϊςει τα αποτελζςματα του και να προςφφγει ςτθ 
διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ όταν ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςτθν 
ανακζτουςα Αρχι. 
Η ανακζτουςα Αρχι δφναται επίςθσ να ματαιϊςει οριςτικά τα αποτελζςματα του  διαγωνιςμοφ α) 
όταν δεν χρειάηεται πλζον υλικό λόγω αλλαγϊν ςτθν τεχνολογία είτε λόγω διακοπισ ι περιοριςμοφ 
τθσ δραςτθριότθτασ για τθν οποία επρόκειτο να χρθςιμοποιθκεί το υλικό ι β) όταν ςυντρζχουν 
άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθ ματαίωςθ. 
Το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο με 
γνωμοδότθςθ τουσ προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι μπορεί να προτείνει: 

 Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρθ ποςότθτα ι μζροσ αυτισ που προςφζρει ο 
προμθκευτισ 

 Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψθ του με τροποποίςθςθ ι 
μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ι προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ 
διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ. 

 Τθν κατανομι τθσ προσ προμικειασ ποςότθτασ , εφόςον πρόκειται για διαιρετό υλικό 
μεταξφ περιςςοτζρων μειοδοτϊν με ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ι τθν διενζργεια 
κλιρωςθσ μεταξφ αυτϊν για τθν επιλογι προμθκευτι. Εφόςον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο 
προμθκευτισ επιλζγεται με κλιρωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που το προαναφερόμενο όργανο γνωμοδοτεί για 



 Ματαίωςθ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και απυεκείασ ανάκεςθ προμικειασ του 
υλικοφ για ολόκλθρθ ποςότθτα ι μζροσ αυτισ 

 Συνζχιςθ  του διαγωνιςμοφ με τθν υποβολι νζων  εγγράφων προςφορϊν χωρίσ 

 τροποποίθςθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ. 

  Τελικι ματαίωςθ τθσ προμικειασ  τότε  τθν ςχετικι απόφαςθ λαμβάνει θ Ο.Ε. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, 
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται θλεκτρονικά, 
υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου. pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ 
«Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και 
αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο κατά περίπτωςθ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον 
προςφζροντα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι 
(πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 
Αναλυτικότερα τα δικαιολογθτικά αυτά είναι : 
 

• Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
τουσ δραςτθριότθτασ. Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να επιςυνάπτει ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε 
μορφι .pdf τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

• Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ τουσ 
όςο για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό. 

• Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

Συγκεκριμζνα τα ανωτζρω αναφερόμενα πιςτοποιθτικά κα τα προςκομίςουν  οι εξισ:  

Φυςικά πρόςωπα: 

Πτι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. Επίςθσ, 
ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. 
Πτι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ. Επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, 
εκκακάριςθ, αναγκαςτικι εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ςε 
οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

• Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ) 
τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό, 
από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν 
τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται 
να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά 
αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 
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• Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι ενθμερότθτα), το 
οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν. 
 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Τα νομικά πρόςωπα. θμεδαπά ι αλλοδαπά προςκομίηουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά. 
εκτόσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου. με τθν ακόλουκθ τροποποίθςθ: 

 

• Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ), 
από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ 
οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα 
των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε 
να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν . 

• Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε 
αυτζσ προςωπικό 

• Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο 
ςε αυτζσ προςωπικό. 

• Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των 
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το 
απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. 

• Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα 
προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων τουσ. 
Για τον ζλεγχο των ανωτζρω ςτοιχείων, οι υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίςουν επί 
ποινή αποκλειςμοφ, μαηί με το πιςτοποιθτικό ι τα πιςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ, κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα κεωρθμζνθ, ςυνοδευόμενθ από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ όπου υπάγεται ο κάκε 
απαςχολοφμενοσ,. 

• Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ για τισ 
προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε και Ε.Ε), ςτον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του. 
 

Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ προςκομίηονται από τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ 
που δεν ζχουν ςυνταχκεί/εκδοκεί από τον ίδιο και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του 
υπογραφι) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι 
(πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014) 
ςτθν αρμόδια υπθρεςία.  
 



Η προςκόμιςθ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κα γίνεται ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, με διαβιβαςτικό, ςτον οποίο κα αναγράφονται 
ευκρινϊσ:  
 

o «Δικαιολογητικά κατακφρωςησ» 

o Πλήρησ τίτλοσ τησ αρμόδιασ Τπηρεςίασ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  ΣΑΧ.ΔΙΕΤΘ/ΝΗ 
ΠΛΑΣ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ 30  ΝΑΟΤΑ : 

o Ο πλήρησ τίτλοσ και ο αριθμόσ τησ Προκήρυξησ. 
o Η ημερομηνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
o Σα πλήρη ςτοιχεία του Προςφζροντα (ονοματεπϊνυμο, Διεφθυνςη, Σηλζφωνο, 

Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).  
 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό  
κατά το ανϊτατο όριο  των  15  θμερϊν. 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλλει ζνα ι περιςςότερα από τα ωσ άνω ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά όπωσ απαιτοφνται, ι διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 
είναι ψευδι ι ανακριβι, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. Η κατακφρωςθ γίνεται ςτον αμζςωσ επόμενο μειοδότθ. Σε περίπτωςθ που 
και αυτόσ δεν υποβάλλει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον επόμενο μειοδότθ και οφτω κακ εξισ. Αν κανζνασ από τουσ προμθκευτζσ δεν 
υποβάλλει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι 
περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ 
ματαιϊνεται. 

Η παραπάνω διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ ανάδοχου ωσ ζκπτωτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Πςοι υπζβαλλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 
Σθμείωςθ: Ρριν από τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα 
ι τουσ προςφζροντεσ ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί ζργο, να υποβάλλουν ενθμερωμζνα ςε 
παραπάνω δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 79, παρ. 5, του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. Ο Διμοσ Νάουςασ  κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα 
εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον ο Διμοσ δεν τθν 
κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 
ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 
 

α) παρζλκει άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από 
τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, 
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β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, δθλαδι αυτά που 
με υπεφκυνθ διλωςθ δεςμεφκθκε να προςκομίςει εφόςον ανακθρυχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, 
ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο Διμοσ προςκαλεί 
τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
πρόςκλθςθ . 
Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ του Διμου Νάουςασ  θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Αν ςτο πρωτόκολλο  οριςτικισ 
και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται  παρατθριςεισ  , ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ,  θ 
επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ   γίνεται  μετά τθν αντιμετϊπιςθ κατά τα προβλεπόμενα  
των παρατθριςεων  και του εκπρόκεςμου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΤΜΒΑΗ 
 

Η ςφμβαςθ  καταρτίηεται  με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα 
μζρθ. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν που τθν ςυνοδεφουν 
και τθν προςφορά του μειοδότθ που ζγινε αποδεκτι από το Διμο Νάουςασ  κακϊσ και τισ τυχοφςεσ 
τροποποιιςεισ όρων που και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ζγιναν αποδεκτζσ. Η ςφμβαςθ δεν 
μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ: 

- Τον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
- Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
- Τισ προσ παροχι προμικειεσ  και τισ ποςότθτεσ αυτϊν. 
- Τθν ςυμφωνθκείςα τιμι. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν  
- Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα και με τθν προςφορά του αναδόχου. 
- Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ. 
- Τον τρόπο παραλαβισ. 
- Τον τρόπο πλθρωμισ. 
- Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ  προμικειασ  
- Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν. 
- Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ. 

 
Η ςφμβαςθ υπογράφεται για λογαριαςμό του Διμου από το Διμαρχο. Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
κα παραμείνει αναλλοίωτο κατά τθν εκτζλεςι τθσ. Η ςφμβαςθ τροποποιείται μόνο όταν αυτό 



προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ. 
Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν:  
 

 α) Ζχει παραδοκεί ολόκλθρθ θ ποςότθτα. 
 β) Ζχει παραλθφκεί οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.  
 γ) Ζχει γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν 

επιβλθκεί τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 
 δ) Ζχουν εκπλθρωκεί και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και ζχουν αποδεςμευτεί οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
 

Η μεταφορά και παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται με δαπάνεσ του προμθκευτι και με δικά του ι 
μιςκωμζνα από αυτόν μεταφορικά μζςα  .Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα 
ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των 
υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ(αρκρο 206 του 
Ν.4412/2016 

 α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016, 

 β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από 
ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, 

 γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Η απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του 
ςχετικοφ αιτιματοσ του προμθκευτι. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι 
άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ 
των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του 
Ν.4412/2016. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει 
το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 
 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 



[23] 

 

μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ 
και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα 
υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ 
χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Η επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με 
τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) 
θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Η προκεςμία αυτι μπορεί 
να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) 
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με 
τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν 
παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ 
ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από 
τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να 
καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. Αρκρο 213 Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ 
 

Η παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Διμου 
(αρκρο 208  Ν.4412/2016)Η παραλαβι κα πραγματοποιθκεί μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ  και τοποκζτθςθσ των υπόγειων κάδων διενεργείται ποιοτικόσ 
και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτι και γίνεται με 
τουσ παρακάτω τρόπουσ 

 α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ. 

 β) μθχανικι εξζταςθ  

 γ) Με πρακτικι δοκιμαςία. 

 δ) Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ 
προμικεια υλικό ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ 
προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ. 
 

Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ 
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια τθσ μακροςκοπικοφ ελζγχου. Πταν 
θ ςφμβαςθ προβλζπει, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι εξζταςθ και άλλουσ ελζγχουσ, ιδίωσ χθμικι 
εξζταςθ, μθχανικι εξζταςθ, πρακτικι δοκιμαςία, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ, εκτόσ 
από το πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο οριςτικισ 
παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τα αποτελζςματα των ελζγχων τοφτων. Εάν, λόγω τθσ φφςθσ του είδουσ, 
όλοι οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ και δεν 
μεςολαβοφν εργαςτθριακοί και λοιποί ζλεγχοι για τθν ςφνταξθ του ανωτζρου πρωτοκόλλου, τοφτο 
ςυντάςςεται από τθν επιτροπι χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και 
δειγματολθψίασ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
 

 α) να παραλάβει το υλικό, 



 β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ ςφμβαςθσ, 

 γ) να απορρίψει το υλικό. 
 
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει τα ςυςτιματα υπόγειων κάδων  με παρατθριςεισ, 
αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 
και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν το υλικό είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ 
χριςθ που προορίηεται. Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του φορζα που 
εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του υλικοφ, με ι χωρίσ ζκπτωςθ 
επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ 
υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ επθρεάηουν τθν 
καταλλθλότθτά του και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να 
απορριφκεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από τθν επιτροπι παραλαβισ λόγω παρεκκλίςεων που 
διαπιςτϊκθκαν κατά τον μακροςκοπικό ζλεγχο, θ επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι 
δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλουσ περαιτζρω ελζγχουσ. 

Στθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 120 του Ν.4412/2016 
μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ περιπτϊςεισ υλικϊν που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν 
παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ με βάςθ του ελζγχουσ που διενζργθςε θ 
πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ. Η παραπομπι κατά τα ανωτζρω γίνεται φςτερα από ςχετικό 
αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. Η δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ 
προβαίνει εκ νζου, ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ 
παραγράφουσ 3 και 4 του αρκρου. 
Το αίτθμα για επανεξζταςθ υλικοφ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ, υποβάλλεται από τον 
προμθκευτι, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Τα ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ επιτροπισ παραλαβισ, βαρφνουν τον 
προμθκευτι, εφόςον τα είδθ απορριφκοφν οριςτικά ι παραλθφκοφν με ζκπτωςθ, ανεξάρτθτα εάν θ 
ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά 
καταλογίηονται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου και εκπίπτουν από το ποςό 
πλθρωμισ του προμθκευτι ι ειςπράττονται από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι με 
βεβαίωςθ μζςω του δθμοςίου ταμείου. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι 
δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. 

Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, μπορεί να παραπζμπεται για 
επανεξζταςθ υλικό ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται προσ τοφτο, ακόμθ και 
ςτθν περίπτωςθ που παραλιφκθ κε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι ιςχφουν για το Δθμόςιο και για τον προμθκευτι τα αναφερόμενα ςτθν παραπάνω 
παράγραφο 5. 
 
Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει άλλο κατάλλθλο εργαςτιριο από αυτό που διενιργθςε τον αρχικό 
ζλεγχο, θ κατ’ ζφεςθ εξζταςθ γίνεται ςε αυτό, αλλά με εξεταςτι του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ι 
άλλου φορζα. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για τθν περίπτωςθ τζλθ. 
Το αίτθμα του προμθκευτι για τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ πρζπει να υποβάλλεται μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ 
εξζταςθσ. κατ’ ζφεςθ εξζταςθ μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαςθ του αρμόδιου 
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αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μζςα ςε είκοςι (20) 
θμζρεσ από τθν λιψθ του πρωτοκόλλου τθσ επιτροπισ παραλαβισ. 
Κατά τθν κατ’ ζφεςθ εξζταςθ παρίςταται εκπρόςωποσ του φορζα, υποχρεωτικά δε καλείται να 
παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ. Εάν κατά τθ διενζργεια τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ 
υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόςωπο του φορζα ι τον προμθκευτι ςε τεχνικό κζμα (όπωσ 
εφαρμοηόμενθ μζκοδοσ εξζταςθσ χριςθ οργάνων), αυτι διατυπϊνεται με ςαφινεια ςε ςχετικό 
πρωτόκολλο, θ δε υπόκεςθ παραπζμπεται ςτο Ανϊτατο Χθμικό Συμβοφλιο για γνωμάτευςθ. 
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Μετά 
το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ ο προμθκευτισ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ. 

Τα υπό προμικεια υλικά μποροφν να τεκοφν ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι τουσ από τον φορζα.Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα ςχετικά άρκρα του Ν.4412/2016 . 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ  τθσ ςφμβαςθσ  κα γίνει με τθν εξόφλθςθ του  100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν και τοποκζτθςθσ τουσ.( ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
200 του ν 4412/2016.) και κατόπιν τθσ είςπραξθσ τθσ επιχοριγθςθσ από το Πράςινο Σαμείο του Τπ. 
Παραγ/κησ Αναςυγκρ/ςησ Περιβ/ντοσ & Ενζργειασ) Σ.Π.       2015 . αρ.πρωτ. 92.7.1/ 2015 απόφαςθ 
Διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου  του Υπουργείου  Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ πράςινο ταμείο ΝΡΔΔ   ποςοφ 161.000,00  ευρϊ .Κδια ζςοδα  20.000,00  
ευρϊ. 

Η καταβολι κα γίνει, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται 
από τισ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για τθν πλθρωμι του αναδόχου, μετά τθν αφαίρεςθ των 
νομίμων κρατιςεων. 

Τον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, φόρουσ, τζλθ κατά το χρόνο του 
διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν κακϊσ 
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ο 

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Η ςφμβαςθ για τθν προμικεια υπόγειων κάδων  του Διμου  ιςχφει για ζνα χρόνο από τθν υπογραφι 
τθσ.Η ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από τα δυο 
ςυμβαλλόμενα μζλθ β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ,γ) το 
χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ 
 

Αρθρο 23 
ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 
εξωδικαςτικι επίλυςθ των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ 
ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ'φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα με το ελλθνικό 
ουςιαςτικό και δικονομικό δίκαιο.Για τθν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ εφαρμόηονται α)οι διατάξεισ του 
Ν.4412/2016  β) οι όροι τθσ ςφμβαςθσ γ)ςυμπλθρωματικά ο αςτικό κϊδικασ (άρκρο 129 Ν.4412/2016) 



ΑΡΘΡΟ 24ο 
ΛΟΙΠΕ ΕΓΓΤΗΕΙ 

 
 Στθ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί ο ανάδοχοσ κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  
κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  .Ο προμθκευτισ  είναι υποχρεωμζνοσ να παράςχει εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ  για τθν  αποκατάςταςθ  των ελαττωμάτων που ανακφπτουν  ι των ηθμιϊν που 
προκαλοφνται  από δυςλειτουργία των ζργων  ι των αγακϊν  κατά τθν περίοδο  εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ  , εφόςον προβλζπεται  ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .Το φψοσ  3 %   επί του ςυμβατικοφ 
άνευ ΦΡΑ  τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κακορίηεται ςτα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ςε ςυγκεκριμζνο  
χρθματικό ποςό. Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα είναι ςαφζςτατθ και ακριβισ και δε κα αφινει 
αδιευκρίνθςτα  ςθμεία, γενικότθτεσ αςάφειεσ  ι κα δίδεται υπό όρουσ  , κα καλφπτει  ςε όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ  που περιγράφει  ο διαγωνιηόμενοσ  με τθν υπεφκυνθ διλωςθ που κα προςκομίςει ο 
προμθκευτισ με τθν τεχνικι προςφορά .Η εγγυθτικι επιςτολισ καλισ λειτουργίασ  κατατίκεται 
αμζςωσ με τθν οριςτικι παραλαβι  των ειδϊν και τθν επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ .Ο 
χρόνοσ εγγφθςθσ  καλισ λειτουργίασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ  από το ςυμβατικό χρόνο εγγφθςθ  
καλισ λειτουργίασ  κατά τρεισ  μινεσ . 
 Ο Διμοσ Νάουςασ  διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι 
παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι  
       

ΑΡΘΡΟ  25ου 
KΑΝΟΝΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  -ΚΡΑΣΗΕΙ 

 
Οι  ενδιαφερόμενοι   μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

ςτο δθμοτικό κατάςτθμα Νάουςασ  και θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Νάουςασ : 
www.naoussa.gr.και ςτθ πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων  
(ΕΣΗΔΗΣ) με αρ.ΑΑ 28716 ςυςτιματοσ) 

 Η περίλθψθ τθσ παροφςθσ να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», να καταχωρθκεί ςτο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., να τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ και να 
δθμοςιευκεί ςτο «τεφχοσ διακθρφξεων δθμοςίων ςυμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ, 
κακϊσ και μια φορά ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία εφθμερίδεσ: 

 Τον ανάδοχο τθσ παροχισ υπθρεςίασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ Δθμοςίου, 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τουσ Ο.Τ.Α. α' βακμοφ, ειςφορζσ κλπ., που αναφζρονται ςτθ ςυγγραφι 
υποχρεϊςεων, κακϊσ και θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν 
επαναλθπτικισ. Σε περίπτωςθ άρνθςισ του παρακρατοφνται από τον πρϊτο λογαριαςμό του. 
 Για ότι δεν προβλζφκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, και του Ν. 
3463/2006. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΟΤΑ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ    ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 
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ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ: Α.ΒΑΣΑΝΣΖΗ , ΛΑΠΑΒΙΣΑ Γ. 
Σηλ: 2332350367 
Fax: 2332324260 
e-mail: vatantzi@naoussa.gr, 
lapavitsas@naoussa.gr                                   
  

 ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ  

Hλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με την ανοικτή διαδικαςία  για την ανάδειξη 

προμηθευτοφ  για τη «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων 

προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων »συνολικού προϋπολογισμού εκατό 

(181.000,00) συμπεριλαμβανομένου το ΥΠΑ (24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάσει τιμής. 

  

 Ιςχφουςεσ διατάξεισ : 

13. Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

14. Τισ διατάξεισ του Νόμου3548/07(ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των 

φορϊν του δθμοςίου ςτον Νομαρχιακό και τοπικό τφπου και άλλεσ διατάξεισ. . 

15. Τισ διατάξεισ του Νόμου 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α") « Σφςταςθ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων». 

16. Τισ διατάξεισ του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α)»Εκνικό ςφςτθμα θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

ςυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» 

17. Τθν Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςιϊν Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

18. Τον Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 « Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ -Καταργιςεισ 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων . 

19. Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν. (Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

20. Τθν υπ'αρικμ. 05/2016  τεχνικι μελζτθ τθσ υπθρεςίασ του Διμου Νάουςασ. 

21. Τθν υπ 'αρικμ.  229/2016  και τθν 326/2016 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Νάουςασ  

με τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια προμικειασ και τοποκζτθςθσ  υπόγειων κάδων  

22. Τισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ του Διμου Νάουςασ  

οικονομικοφ ζτουσ 2016  Κ.Α.02.20.7135.06 

23. Τθν υπ'αρικμ.  220/2016   απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΟΕ) περί ζγκριςθσ όρων 

δθμοπράτθςθσ. 

 

mailto:vatantzi@naoussa.gr
mailto:lapavitsas@naoussa.gr


24. Τθν με αρ.πρωτ.92.7.1/2015  απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου του 

Υπουργείου Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ πράςινο Ταμείο 

Ν.Ρ.Δ.Δ. 161.000 ,00 ευρϊ. 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

                                       ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

   1.1 τοιχεία αναθζτουςασ αρχήσ 

       Η  ανακζτουςα  Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό τθσ ωσ άνω προμικειασ είναι ο Διμοσ   

Νάουςασ   Ο.Τ.Α.  που ζχει τα εξισ ςτοιχεία:  

  ΚΩΔΙΚΟ ΝUTS GR121  

  ΕΡΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΗΜΑΧΙΑΣ  30  

  ΡΟΛΗ : ΝΑΟΥΣΑ 

  Α.Φ.Μ.: 998841450  Δ.Ο.Υ.: ΒΕΟΙΑΣ  Τθλ:   2332350367 ,2332350328  

 2332350368,     ΦΑΞ 2332024260    ΕΜΑIL:vatantzi@naoussa.gr, 

lapavitsas@naoussa.gr 

   1.2 Σόποσ-Χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακι πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του Συςτιματοσ φςτερα από κανονικι προκεςμία των 

προβλεπόμενων θμερϊν (ελάχιςτθ προκεςμία 22 θμζρεσ από τθν θμζρα δθμοςίευςθσ ςτο 

ΚΗΜΔΗΣ (άρκρο 121 Ραρ. 1α του Ν.4412/2016) (αρ.Α/Α  28716 ςυςτήματοσ ΕΗΔΗ ) 

mailto:lapavitsas@naoussa.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

1.3 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

   -Επιχορήγηςη από το Πράςινο Σαμείο του Τπ. Παραγ/κησ Αναςυγκρ/ςησ Περιβ/ντοσ & Ενζργειασ) 

Σ.Π.       2015 . αρ.πρωτ. 92.7.1/ 2015 απόφαςθ Διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου  του 

Υπουργείου  Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ πράςινο ταμείο ΝΡΔΔ   

ποςοφ 161.000,00  ευρϊ .Κδια ζςοδα  20.000,00  ευρϊ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Αντικείμενο  είναι θ  Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  ςυςτιματοσ  υπόγειων κάδων  ςτο  Διμο  

Νάουςασ.Η προμικεια ζχει ενδεικτικό προχπολογιςμό 181.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου το 

ΦΡΑ 24%   ςτον  ΚΑ  02.20.7135.006 του ζτουσ  2016 και του αντίςτοιχου  ζτουσ 2017. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Κ.Α.   02.20.7135.006 

 Σοποθζτηςη υπόγειων κάδων ςτο εμπορικό κζντρο τησ Δ.Κ. Νάουςασ του Δήμου Ηρωικήσ Πόλεωσ 

Νάουςασ-(Επιχορήγηςη από το Πράςινο Σαμείο του Τπ. Παραγ/κησ Αναςυγκρ/ςησ Περιβ/ντοσ & 

Ενζργειασ) Σ.Π. 2015 . 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ 

1. Ρρομικεια  και τοποκζτθςθ 
διπλϊν  βυκιηόμενων 

ςυςτθμάτων αποκικευςθσ 
απορριμμάτων με κάδουσ 

ςυμβατοφσ με τα κοινά 
απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. 

 
5 

 
29.193,54 

 
145.967,74 

     CPV 44613700-7   ΣΦΝΟΛΟ: 145.967,74 

  Φ.Ρ.Α. 24%:  35.032,26 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  181.000,00 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο  για τθ ςυνολικι 
προκθρυχκείςα ποςότθτα όπωσ αυτι περιγράφεται αναλυτικά ςτον ενδεικτικό 

προχπολογιςμό .Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό  ζχουν     φυςικά ι    νομικά πρόςωπα  και ςε περίπτωςθ 
ενϊςεων τα  μζλθ αυτϊν τα οποία  κα πρζπει  να είναι  εγκατεςτθμζνα ςε:  

   α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Νορβθγία ,        
Ιςλανδία , Λιχτενςτάιν )γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ  υμφωνία περί 
Δημοςίων υμβάςεων  προμθκειϊν του ζτουσ  1994  θ οποία κυρϊκθκε ςτθν Ελλάδα με το   
Ν.2513/1997 , ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2,  
4 και 5  και από το προςάρτθμα  Ι τθσ ανωτζρω Συμφωνίασ  , κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν   Ευρωπαικι  Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων. Οι 
διαγωνιηόμενοι πρζπει να είναι καταςκευαςτζσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι προμθκευτζσ του 
δθμοπρατοφμενου αντικειμζνου, εγγεγραμμζνοι εισ το οικείο επιμελθτιριο ι επαγγελματικι  
οργάνωςθ ι αντιπρόςωποι εγγεγραμμζνοι εισ τα οικεία επιμελθτιρια και να ζχουν το δικαίωμα τθσ  
τοποκζτθςθσ  του ζν  λόγω  αντικειμζνου. (άρθρο 25 τησ Οδηγίασ 2014/24/ΕΕ) 
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Προχποθζςεισ υμμετοχήσ 

Οι υποψήφιοι  Προμηθευτζσ  απαιτείται να διακζτουν ψηφιακή υπογραφή, χορθγοφμενθ από 

πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 

(Ε..Η.ΔΗ.. - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία 

εγγραφισ : 

Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ αιτοφνται μζςω του ςυςτιματοσ τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό 

παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του ταυτοποιοφμενοι 

ωσ εξισ : 

• Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που 

αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXIS Net τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων  

• εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 

Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. 

• Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν 

διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 

ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT!dentification Number) και ταυτοποιοφνται 

με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ 

ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και 

Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν 

Ρρομθκειϊν. 

• Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 

ταυτοποιοφνται από τθ Γ.Γ.Ε. αποςτζλλοντασ - είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά 

υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι 

πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι,(αρκρο  36,37 

Ν.4412/2016), και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε 

επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και 

ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ χριςτεσ ι θλεκτρονικά μζςω του 

ςυςτιματοσ. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ 

εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ 

χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 

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


ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( αρ.ςυςτήματοσ   28716) μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 

φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ διακιρυξθσ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κατά το άρκρο 72 παρ.1 εδαφ. Α) του Ν. 

4412/2016    . Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα 

θλεκτρονικά με μορφι αρχείου pdf και προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία 

Διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι ( θ πρωτότυπθ) εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι. 

Η εγγφηςη ςυμμετοχήσ που θα υποβάλλει ςτο διαγωνιςμό ο κάθε ενδιαφερόμενοσ 

είναι 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον ΥΠΑ . 

 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Στθν παροφςα προμικεια 

ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ορίηεται ςε 180 θμζρεσ οπότε ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ ορίηεται ςε 210 θμζρεσ .Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα  που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ –μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαικοφ  οικονομικοφ χϊρου  ι 

ςτα κράτθ μζρθ του ΣΔΣ και ζχουν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ το δικαίωμα 

αυτό.Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 

χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 

λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον οικονομικό 

φορζα. 

 ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Στθν παροφςα προμικεια 

ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ορίηεται ςε 180 θμζρεσ οπότε ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ ορίηεται ςε 210 θμζρεσ .Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα  που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ –μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαικοφ  οικονομικοφ χϊρου  ι 

ςτα κράτθ μζρθ του ΣΔΣ και ζχουν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ το δικαίωμα 

αυτό.Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 

χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 

λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον οικονομικό 

φορζα. 

Οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

β) τον εκδότθ, 

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου ι τον φορζα 

καταςκευισ ςτισ περιπτϊςεισ Δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και 

λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν), 

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ, 

η)τουσ όρουσ ότι: 

αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ 

τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 

ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου, 

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, (210 ημζρεσ ) 

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά 

ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 

απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό 

και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 



Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα κα πρζπει 
να ςυνοδεφονται από επίςθσ μετάφραςθ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τθν 

απαιτοφμενθ από το ςφςτθμα διαδικαςία, από το αρμόδιο πιςτοποιθμζνο ςτο ςφςτθμα ςυλλογικό 

όργανο αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ (Επιτροπι Αποςφράγιςθσ Διαγωνιςμοφ), εφαρμοηόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. 

Η Επιτροπι προβαίνει ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τζςςερισ (4) εργάςιμεσ 

θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα 

που κακορίηεται από τον Διμο Νάουςασ  , δθλ. ςτισ  21/11/2016 και ϊρα 11:00 π.μ. από τα 

μζλθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ 

 Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν 

(υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των 

αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα 

γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ, των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, μετά τθν 

αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των 

(υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο 

περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι 

αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι 

οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο 

των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που 

προςφζρκθκαν. 

.  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν ανοικτι διαγωνιςτικι διαδικαςία, ζχουν 

πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που παράγονται ςτο Σφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από 

τισ κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρκρου 5 

του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο (αρικμ. 

ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικι Απόφαςθ) και τθσ περίπτωςθσ (β) τθσ παρ. 2του άρκρου 6 

του Ν. 4155/2013. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Αν ςτο πρωτόκολλο  

οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται  παρατθριςεισ  , ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ,  

θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ   γίνεται  μετά τθν αντιμετϊπιςθ κατά τα προβλεπόμενα  

των παρατθριςεων  και του εκπρόκεςμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΤΜΒΑΗ 

Η σύμβαση  καταρτίζεται  με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 

που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο 

Νάουσας  καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω 

στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

- Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

- Τισ προσ παροχι προμικειεσ  και τισ ποςότθτεσ αυτϊν. 

- Τθν ςυμφωνθκείςα τιμι. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν  

- Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα και με τθν προςφορά του αναδόχου. 

- Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ. 

- Τον τρόπο παραλαβισ. 

- Τον τρόπο πλθρωμισ. 

- Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ  προμικειασ  

- Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν. 

- Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ. 

2. Η ςφμβαςθ υπογράφεται για λογαριαςμό του Διμου από το Διμαρχο. Το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ κα παραμείνει αναλλοίωτο κατά τθν εκτζλεςι τθσ. Η ςφμβαςθ τροποποιείται μόνο όταν 

αυτό προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα 

από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ. 

3. Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε 

όταν:  

4. α) Ζχει παραδοκεί ολόκλθρθ θ ποςότθτα. 

β) Ζχει παραλθφκεί οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.  



γ) Ζχει γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν επιβλθκεί 

τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 

δ) Ζχουν εκπλθρωκεί και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και ζχουν αποδεςμευτεί οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ   

 

1. .Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ 
του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά 
που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

2.Η επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε  μζςα ςε είκοςι (20) 
θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Η προκεςμία αυτι μπορεί 
να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) 
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με 
τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν 
παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ 
ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

3.Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από 
τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να 
καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. Αρκρο 213 Ν.4412/2016 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ  τθσ ςφμβαςθσ  κα γίνει με τθν εξόφλθςθ του  100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά 

τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν και τοποκζτθςθσ τουσ.( ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
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του ν 4412/2016.) και κατόπιν τθσ είςπραξθσ τθσ επιχοριγθςθσ από το Πράςινο Σαμείο του Τπ. 

Παραγ/κησ Αναςυγκρ/ςησ Περιβ/ντοσ & Ενζργειασ) Σ.Π.       2015 . αρ.πρωτ. 92.7.1/ 2015 απόφαςθ 

Διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου  του Υπουργείου  Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ πράςινο ταμείο ΝΡΔΔ   ποςοφ 161.000,00  ευρϊ .Κδια ζςοδα  20.000,00  

ευρϊ. 

Η καταβολι κα γίνει, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται 

από τισ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για τθν πλθρωμι του αναδόχου, μετά τθν αφαίρεςθ των 

νομίμων κρατιςεων. 

Τον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, φόρουσ, τζλθ κατά το χρόνο του 

διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και των τυχόν επαναλθπτικϊν κακϊσ 

και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

ΑΡΘΡΟ 12 ο ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η ςφμβαςθ για τθν προμικεια υπόγειων κάδων  του Διμου  ιςχφει για ζνα χρόνο από τθν 

υπογραφι τθσ. Η ςφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί χρονικά εφ' όςον α)είναι αποδεκτό και από 

τα δυο ςυμβαλλόμενα μζλθ β)δεν υπάρχει υπζρβαςθ των ποςοτιτων και του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ 

,γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ  δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ 

ΑΡΘΡΟ 13ο  ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και θ ανακζτουςα αρχι  κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 

εξωδικαςτικι επίλυςθ των διαφορϊν τουσ για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ 

μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Κάκε διαφωνία ι διαφορά κα λφνεται από τα κακ'φλθν αρμόδια Δικαςτιρια ςφμφωνα 

με το ελλθνικό ουςιαςτικό και δικονομικό δίκαιο.Για τθν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

εφαρμόηονται α)οι διατάξεισ του Ν.4412/2016  β) οι όροι τθσ ςφμβαςθσ 

γ)ςυμπλθρωματικά ο αςτικό κϊδικασ (άρκρο 129 Ν.4412/2016) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΛΟΙΠΕ ΕΓΓΤΗΕΙ 

1. Στθ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί ο ανάδοχοσ κα εγγυθκεί ότι θ προςφερόμενθ προμικεια  

κα είναι ςφμφωνα  με τθ μελζτθ  .Ο προμθκευτισ  είναι υποχρεωμζνοσ να παράςχει εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ  για τθν  αποκατάςταςθ  των ελαττωμάτων που ανακφπτουν  ι των ηθμιϊν που 

προκαλοφνται  από δυςλειτουργία των ζργων  ι των αγακϊν  κατά τθν περίοδο  εγγφθςθσ καλισ 



λειτουργίασ  , εφόςον προβλζπεται  ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .Το φψοσ  3 %   επί του ςυμβατικοφ 

άνευ ΦΡΑ  τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κακορίηεται ςτα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ςε 

ςυγκεκριμζνο  χρθματικό ποςό. Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα είναι ςαφζςτατθ και ακριβισ και δε 

κα αφινει αδιευκρίνιςτα  ςθμεία, γενικότθτεσ αςάφειεσ  ι κα δίδεται υπό όρουσ  , κα καλφπτει  ςε 

όλεσ τισ υποχρεϊςεισ  που περιγράφει  ο διαγωνιηόμενοσ  με τθν υπεφκυνθ διλωςθ που κα 

προςκομίςει ο προμθκευτισ με τθν τεχνικι προςφορά .Η εγγυθτικι επιςτολισ καλισ λειτουργίασ  

κατατίκεται αμζςωσ με τθν οριςτικι παραλαβι  των ειδϊν και τθν επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ καλισ 

εκτζλεςθσ .Ο χρόνοσ εγγφθςθσ  καλισ λειτουργίασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ  από το ςυμβατικό 

χρόνο εγγφθςθ  καλισ λειτουργίασ  κατά τρεισ  μινεσ . 

2. Ο Διμοσ Νάουςασ  διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι 

παραβιάηονται οι παραπάνω  διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι  

 

 

      ΑΡΘΡΟ  15ου 

KΑΝΟΝΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  -ΚΡΑΣΗΕΙ  

Οι  ενδιαφερόμενοι   μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο 

δθμοτικό κατάςτθμα Νάουςασ  και θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Νάουςασ : 

www.naoussa.gr.και ςτθ πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων  

(ΕΣΗΔΗΣ) με αρ.ΑΑ 28716 ςυςτιματοσ) 

2. Η περίλθψθ τθσ παροφςθσ να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», να καταχωρθκεί ςτο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., να τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ και να 

δθμοςιευκεί ςτο «τεφχοσ διακθρφξεων δθμοςίων ςυμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ, 

κακϊσ και μια φορά ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία εφθμερίδεσ: 

5. Τον ανάδοχο τθσ παροχισ υπθρεςίασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ Δθμοςίου, 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τουσ Ο.Τ.Α. α' βακμοφ, ειςφορζσ κλπ., που αναφζρονται ςτθ ςυγγραφι 

υποχρεϊςεων, κακϊσ και θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν 

επαναλθπτικισ. Σε περίπτωςθ άρνθςισ του παρακρατοφνται από τον πρϊτο λογαριαςμό του. 

6. Για ότι δεν προβλζφκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, και του Ν. 3463/2006 

 

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑΟΤΑ 

 

       ΝΙΚΟΛΑΟ    ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ             

 

 

 

 

 

http://www.naoussa.gr.���/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    Νάοςζα ……/     /2016 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΣ.  ……. 
ΓΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ  

 

ΥΔΓΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΠΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ KAI TOΠΟΘΔΣΗΗ ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΚΑΓΩΝ  

ηε Νάνπζα ζήκεξα ηελ   ….. ……………… 201… ……………….  θαη ψξα             …….  νη 
ππνγεγξακκέλνη: 

1. Κοςηζογιάννηρ Νικόλαορ  Γήμαπσορ   Νάοςζαρ  ελεξγψλ ζηελ πεξίπησζε απηή σο λφκηκνο 

εθπξφζσπνο  ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο   θαη  

2 ν/ε ……………………………., κε Α.Δ.Σ. ……… θαη Α.Φ.Μ. ……….-Δ.Ο.Τ. ……………….,σο λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο…………………………………………… πνπ εδξεχεη  ζηελ ……………., ζηελ νδφ ………………   

κε ΑΦΜ ……………….-Δ.Ο.Τ………………………… πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ», 

ζπκθσλνχκε ηα επφκελα,  

 

ιακβάλνληαο ππφςε : 

 

            α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) « Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Δήκσλ θαη    Κνηλνηήησλ». 

            β) Σν Νφκν 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ                      
            (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ). 
            γ) Σελ ππ’ αξηζκ.   …./   -10-2016 ζρεηηθή δηαθήξπμε (ΑΔΑΜ 16PROC……………..) 
            δ) Σελ ππ’ αξηζκ.: 5/ 2016 ζρεηηθή κειέηε. 



ε) Σελ ππ’ αξηζκ.   ………/20……(ΑΔΑ ………-…)  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο   ζχκθσλα κε   
ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη  ε  πξνκήζεηα.  
ζη) Σελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή 

 
Π

ξνθ
εηκέ
λνπ 

ν 
Δήκ

νο 
Νάν
πζα

ο   
λα 

πξν
βεί 

ζηε
λ 

πξν
κήζ

εηα θαη ηνπνζέηεζε  πέληε (5) δηπιψλ  βπζηδφκελσλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο  απνξξηκκάησλ,  κε θάδνπο 
ζπκβαηνχο   κε ηα θνηλά  απνξξηκκαηνθφξα   ησλ ΟΣΑ   ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 181.000,00 εςπώ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ , γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. 

 

      

 

             Εηδηθφηεξα ηζρχνπλ νη εμήο φξνη: 

 

                  ΑΡΘΡΟ 1° 

Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ 
Η παξνχζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε,  5 θαηλνχξγησλ  δηπιψλ βπζηδφκελσλ ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ κε θάδνπο ζπκβαηνχο κε ηα θνηλά απνξξηκκαηνθφξα ησλ Ο.Σ.Α, ενδεικηικού 
πποϋπολογιζμού 181.000,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος Φ.Π.Α.. Σα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα ζα 
θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ ηεο Ηξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο. 

 

 

         ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ςνολική  δαπάνη 

Η ζπλνιηθή δαπάλε, ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε 
πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ : ……..,… εςπώ  ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. Αναλςηικόηεπα: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜΗ/TMX 
ΑΝΕΤ Φ.Π.Α.  

ΤΝΟΛΟ ΑΝΕΤ 
Φ.Π.Α.  

1. Ρρομικεια  και τοποκζτθςθ διπλϊν  
βυκιηόμενων ςυςτθμάτων 

αποκικευςθσ απορριμμάτων με κάδουσ 
ςυμβατοφσ με τα κοινά 

απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. 

 
5 

 
……,… € 

 
……,… € 
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Η Δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α. 02.20.7135.006    ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  εμφδσλ έηνπο 
2016 θαη ηνλ αληίζηνηρν ηνπ έηνπο 2017  ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο. 

  Δπισοπήγηζη από ηο Ππάζινο Σαμείο ηος Τπ. Παπαγ/κηρ Αναζςγκπ/ζηρ Πεπιβ/νηορ & Δνέπγειαρ, 
Σ.Π. 2015 , αξ. πξση. 92.7.1/ 2015 απφθαζε Δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ  ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, πξάζηλν ηακείν ΝΠΔΔ,   πνζφ: 161.000,00 εςπώ . 
Ίδια έζοδα, πνζφ:  20.000,00  εςπώ. 

ΑΡΘΡΟ 3° 

Υπόνορ –ηόπορ –ηπόπορ παπάδοζηρ 

Η κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε δηθά ηνπ ή κηζζσκέλα 
απφ απηφλ κεηαθνξηθά κέζα θαη ζα γίλεη  ζε ζπλεξγαζία  κε ηελ ηερληθή ππεξεζία  θαη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλάδνρνπ. Οη ρψξνη ηνπνζέηεζεο ζα ππνδεηρζνχλ απφ ην Δήκν. 
Τπνρξέσζε ηνπ Δήκνπ είλαη λα νξίζεη ην κέξνο ηνπνζέηεζεο κεηά απφ έξεπλα  πνχ ζα έρεη θάλεη γηα χπαξμε 
θαισδίσλ ε αγσγψλ λεξνχ (ΟΚΩ) θαη λα εμαζθαιίζεη παξνρή ξεχκαηνο 220 volt   ζε θνληηλή απφζηαζε γηα ηελ 
ειεθηξνδφηεζε ηνπ θάζε κεραληζκνχ.  
 

1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε παξνχζα 
ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο 
πξνυπνζέζεηο (άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016): 
 
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016, 
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν 
πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε 
ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 
 
2.ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην 
ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 
 
3.Η απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 
ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
4.ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ 
ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, 
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
 
 
5.Εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 
παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
 
6.Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ 

     CPV 44613700-7   ΣΦΝΟΛΟ: ……,… € 

  Φ.Ρ.Α. 24%:  ……,… € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Ρ.Α.  :  ……,… € 



πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ  
πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

 

   
Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε λα  πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο   θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξνκήζεηαο.  

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ηξίηνπο. 
 

                    ΑΡΘΡΟ 4ο  

Παπαλαβή ςλικών 

 

Η παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Δήκνπ (άξζξα 208 
θαη 221,   Ν.4412/2016). Η παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Καηά ηε 
δηαδηθαζία παξαιαβήο  θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ππφγεησλ θάδσλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη 
θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο θαη γίλεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο 

 α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

 β) κεραληθή εμέηαζε  

 γ) Με πξαθηηθή δνθηκαζία. 

 δ) Με φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ ή 
θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε. 

 

Μεηά ηελ  καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. Μεηά θαη απφ ηελ  κεραληθή εμέηαζε, 
πξαθηηθή δνθηκαζία, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο -  καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο-πνηνηηθήο  παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνχησλ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Επηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: 

 

 α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

 β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο, 

 γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. 

 

Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ηα ζπζηήκαηα ππφγεησλ θάδσλ  κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε 
γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ 
αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ 
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ 
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, κε ή ρσξίο 
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 
ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ 
θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί. 

Εάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ 
καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γηα άιινπο 
πεξαηηέξσ ειέγρνπο. 

ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν.4412/2016 κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί 
ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. Η παξαπνκπή 
θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία. Η 
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε 
ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ. 

Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, 
κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα 



[43] 

 

έμνδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα είδε απνξξηθζνχλ 
νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ 
πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ 
θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο ή κε βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο, 
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα επαλεμέηαζε πιηθφ ζε 
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο ηνχην, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιήθζεθε 
νξηζηηθά απφ ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ γηα ην Δεκφζην θαη γηα ηνλ 
πξνκεζεπηή ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 5. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην απφ απηφ πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ έιεγρν, ε θαη’ 
έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηφ, αιιά κε εμεηαζηή ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ή άιινπ θνξέα. Ο πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πεξίπησζε ηέιε. Σν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη’ 
έθεζε εμέηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε 
ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο. θαη’ έθεζε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη απηεπάγγειηα κε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

Καηά ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα, ππνρξεσηηθά δε θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην 
επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Εάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ππάξρεη δηαθσλία απφ ηνλ εθπξφζσπν 
ηνπ θνξέα ή ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηερληθφ ζέκα (φπσο εθαξκνδφκελε κέζνδνο εμέηαζεο ρξήζε νξγάλσλ), απηή 
δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε δε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην 
γηα γλσκάηεπζε. 

Σν απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. Μεηά ην απνηέιεζκα 
ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 
παξαιαβήο. 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ηνπο απφ ηνλ θνξέα.Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν.4412/2016 . 

 

                          ΑΡΘΡΟ 5ο  

  Δγγςήζειρ  
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ δηαθήξπμε ν πξνκεζεπηήο,  γηα ηελ καλή εκηέλεζη ηων όπων ηηρ 

παπούζαρ ζύμβαζηρ, ζα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή   πνζνχ ……..  , ην νπνίν  αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5 % 
επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
επηζηξέθεηαη  κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ 
ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

ηε  παξνχζα ζχκβαζε ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε  είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, φηη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη απηνί, 
θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν δήκνο. 
  

Ο Δήκνο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη 
παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ αθαηάιιεινπ  
πξντφληνο  θαη απνζηνιήο ζην δήκν ηνπ λένπ είδνπο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηάιιεινπ, ζα βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 Εθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ είδνπο  επήιζε θζνξά ζηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηα 
κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχληαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο 
πνπ πξνμέλεζε . Επηπιένλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ   κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν, ην 
νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε   γηα ηε βιάβε πνπ πξνθάιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαβάιεη ην 
πξφζηηκν θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 
   Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα παξαδψζεη ην ζχλνιν ησλ  ζπζηεκάησλ  ησλ ππφγεησλ θάδσλ   
ζε πιήξε ιεηηνπξγία  θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε δεκία ηπρφλ πξνθιεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 
ηνπνζέηεζεο ηνπο, ζην νδφζηξσκα θαη ζε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δήκνπ.  
Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα  , θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.        

          
 Ο Πξνκεζεπηήο  ζα εγγπεζεί φηη ε πξνζθεξφκελε πξνκήζεηα  ζα είλαη ζχκθσλα  κε ηε κειέηε  .Ο 
πξνκεζεπηήο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη εγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ  γηα ηελ  απνθαηάζηαζε  ησλ 
ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ  ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη  απφ δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ  ή ησλ αγαζψλ  
θαηά ηελ πεξίνδν  εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Σν χςνο ηεο  εγγύηζηρ καλήρ λειηοςπγίαρ, ανέπσεηαι ζε 
ποζοζηό  3 %   επί ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ άνες ΦΠΑ, ήηοι ….,… €.   Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 



ζαθέζηαηε θαη αθξηβήο θαη δε ζα αθήλεη αδηεπθξίλεζηα  ζεκεία, γεληθφηεηεο αζάθεηεο  ή ζα δίδεηαη ππφ φξνπο  , 
ζα θαιχπηεη  ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο  πνπ πεξηγξάθεη  ν δηαγσληδφκελνο  κε ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα 
πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά .Η εγγπεηηθή επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο  θαηαηίζεηαη 
ακέζσο κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή  ησλ εηδψλ θαη ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο .Ο ρξφλνο 
εγγχεζεο  θαιήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο  απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν εγγχεζε  θαιήο ιεηηνπξγίαο  
θαηά ηξεηο  κήλεο . 
 Ο Δήκνο Νάνπζαο  δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη 
παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ  δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή  

            

 

 

             ΑΡΘΡΟ  6ο 
 

Σπόπορ πληπωμήρ – κπαηήζειρ    
 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο  ηεο ζχκβαζεο  ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ  100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο.( ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ λ 
4412/2016.) θαη θαηφπηλ ηεο είζπξαμεο ηεο επηρνξήγεζεο από ηο Ππάζινο Σαμείο ηος Τπ. Παπαγ/κηρ 
Αναζςγκπ/ζηρ Πεπιβ/νηορ & Δνέπγειαρ) Σ.Π.       2015 . αξ.πξση. 92.7.1/ 2015 απφθαζε Δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ  ηνπ Τπνπξγείνπ  Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο 
πξάζηλν ηακείν ΝΠΔΔ   πνζνχ 161.000,00  επξψ . Ίδηα έζνδα  20.000,00  επξψ. 

Η θαηαβνιή ζα γίλεη, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, θφξνπο, ηέιε θαηά ην ρξφλν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα 
έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα 
ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

   

     Σα ηηκνιφγηα ζα εθδίδνληαη κφλνλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο .  

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη, κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ  ηηκνινγίνπ, κε 
ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ  νξηζηηθήο πνζνηηθήο – πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, 
φπσο θάζε θνξά απηή ηζρχεη θαη χζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ εληάικαηνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία  Επηηξφπνπ 
ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Επίζεο ηνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο γηα ην Δεκφζην, εηζθνξέο  
θφξνο εηζνδήκαηνο θιπ. 

 

Xπόνορ εξόθληζηρ:- Η εμφθιεζε δχλαηαη λα γίλεη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ,  κε βάζε ηα λφκηκα 
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο  θαη θαηφπηλ έιεγρνπ απφ ην Ειεγθηηθφ ζπλέδξην θαη είζπξαμεο ηεο επηρνξήγεζεο από 
ηο Ππάζινο Σαμείο ηος Τπ. Παπαγ/κηρ Αναζςγκπ/ζηρ Πεπιβ/νηορ & Δνέπγειαρ) Σ.Π.       2015 ,  αξ. πξση. 
92.7.1/ 2015 απφθαζε Δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ  ηνπ Τπνπξγείνπ  Παξαγσγηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο πξάζηλν ηακείν ΝΠΔΔ . 

       

 

 Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη  

α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 
πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ    θαη 

 

 

 

β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ θαζψο θαη ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ ππάγνληαη νη πξνκήζεηεο ησλ ΟΣΑ .Επίζεο δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο 
θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή ( κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ , παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ.) 

 

          

 

 

ΑΡΘΡΟ 7o 
                               Πποβλεπόμενερ πήηπερ 
  
   ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη 



[45] 

 

αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 
δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο 
εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 
εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα 
θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ 
πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε  κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, 
πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο 
δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο 
πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο 
πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε (Αξζξν 213 Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ  8o 

Γιάπκεια Ιζσύορ ηηρ ύμβαζηρ 

Η παξνχζα ζχκβαζε έρεη εηήζηα (12 κήλεο) ηζρχ, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ …./…./201... 

Η ζχκβαζε απηή κπνξεί λα παξαηαζεί ρξνληθά εθ' φζνλ α)είλαη απνδεθηφ θαη απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα 
κέξε β)δελ ππάξρεη ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ θαη ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ,γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 
παξάηαζεο  δελ ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ φξην ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ( άξζξν 22  ηεο …../…… διακήπςξηρ).
     

ΑΡΘΡΟ  9o 

                                                  Δθαπμοζηέα νομοθεζία - Σπόπορ επίλςζηρ ηςσόν διαθοπών  

      Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκφδνληαη: 
 α)νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/ 2016 
 β)νη φξνη ηεο παξνχζαο θαη 
 γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/216) 
 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή  ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα εμσδηθαζηηθή 
επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα θαζ' χιελ αξκφδηα Δηθαζηήξηα ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ 
νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ δίθαην. 

 
 
Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηψζεθε απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο πνπ 

ππέγξαςαλ ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα απηήο, απφ ηα νπνία ηξία (3) παξέκεηλαλ ζην Δήκν Νάνπζαο  θαη έλα 
(1) έιαβε ν πξνκεζεπηήο. 

 

 

      ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ Η.Π. ΝΑΟΤΑ     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

 

              Κοςηζογιάννηρ Νικόλαορ
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