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ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΠΠ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΘΘ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ::  
 

« ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΘΘ ΕΕ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΕΕ ΧΧ ΝΝ ΗΗ ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΧΧ ΛΛ ΟΟ ΟΟ ΤΤ ΑΑ ΠΠ ΗΗ ΤΤ ΑΑ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΟΟ   ΓΓ ΗΗ ΠΠ ΕΕ ΔΔ ΟΟ   
    ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΑΑ ΧΧ ΩΩ ΡΡ ΑΑ ΣΣ »»     

 
 

Αναθέτουσα Αρχή  
Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων  

 
 

Προϋπολογισμός  χωρίς ΦΠΑ : 198.091,00  €   
Προϋπολογισμός  με (24%) ΦΠΑ :         245.632,84 € 

 
Διάρκεια Σύμβασης: 4 μήνες 

 
Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο   
                                       κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από   
                                      οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής 
. 

 
Χρηματοδότηση:       K.A.Π. Επενδυτικών Δαπανών Δήμων 
 
ΕΙΔΟΣ :  Προμήθεια / C.P.V.: « CPV:39293400-6»  
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ΟΟ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΡΡ ΧΧ ΟΟ ΣΣ   ΛΛ ΟΟ ΥΥ ΤΤ ΡΡ ΑΑ ΚΚ ΙΙ ΟΟ ΥΥ -- ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΑΑ ΧΧ ΩΩ ΡΡ ΑΑ ΣΣ -- ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΩΩ ΝΝ   ΘΘ ΕΕ ΟΟ ΔΔ ΩΩ ΡΡ ΩΩ ΝΝ                                       
 

Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή  
      στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
    Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών  
     θεμάτων» 
5. Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο  
     νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.» 
6. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων» 
7. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013 
8. Τον Ν. 4152/2013 (Άρθρο πρώτο - παρ. Ζ) «Προσαρμογή της Ελληνικής  
     νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την Καταπολέμηση   
     των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
9. Το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και  
     άλλες  Διατάξεις»  
10. Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις»,       
     (άρθ.9,παρ.4β).  
11.Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  
     Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων   
     (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
13. Την 53/2016 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  
14.Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 και συγκεκριμένα την εγγεγραμμένη πίστωση υπό 

Κ.Α.15-7135.011 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» 

15. Η υπ’ αριθ. 184/2016 (ΑΔΑ:Ω7ΘΡΩΛ3-Λ9Ν) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, 
αφενός διατέθηκε, μεταξύ άλλων, εγγεγραμμένη πίστωση σε βάρος του προαναφερθέντος Κ.Α. 
συνολικού ποσού #94.056,00# €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α-592/2016 Πρόταση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, κι αφετέρου δεσμεύτηκε πίστωση ποσού #151.576,84# € για το έτος 2017 

16. Η υπ' αριθ. 274/3-10-2016 (ΑΔΑ:Ω66ΚΩΛ3-ΥΔΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
εγκρίθηκαν  α) η ανάθεση της προμήθειας, σε τρίτο, τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο 
Περαχώρας, προϋπολογισμού 198.091,00 € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. εξ € 47.541,84 
συνολικού προϋπολογισμού 245.632,84 €, με όριο πληρωμής για το έτος 2016 ποσό 94.056,00 €, 
σύμφωνα με την υπ' αριθ. 53/2016 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, και  β) η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού 
για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας 

17. Της υπ’ αρ. 197 /24 –10 -2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την έγκριση των τευχών 
της μελέτης και την έγκριση των όρων της προκήρυξης για την Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» 

 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με προσφορές για την εκτέλεση της προμήθειας 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης 
της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την 
ανάδειξη αναδόχου προμήθειας , µεταφοράς και εγκατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας 
γενιάς , περίφραξης, εστιών και αθλητικών πάγκων, συνολικού προϋπολογισµού #245.632,84  ευρω# 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α (24%). 
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ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

    3  Νοεμβρίου 2016 

Ημέρα Πέμπτη 

    7 Νοεμβρίου 2016 

 Ημέρα Δευτέρα 
ώρα     12:00 

  29  Νοεμβρίου 2016 

 Ημέρα Τρίτη 
ώρα     15:00 

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών   Δημοσίων   Συμβάσεων   (ΕΣΗΔΗΣ)   μέσω   της   διαδικτυακής   πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο 
(22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016. 
 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   Ιάσονος 1 Λουτράκι Ν. Κορινθίας  20300 Λουτράκι 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2744360100 – 2744360170- ΦΑΞ: 2744062170 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: km1967@loutraki.gr 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον (κ. 
Κων/νο Μελέτη) Δημαρχείο Λουτρακίου οδός Ιάσονος 1 Λουτράκι και στα τηλέφωνα 2744360170 κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 
της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω 
προμήθεια από τον (κ. Κων/νο Μελέτη) Δημαρχείο Λουτρακίου οδός Ιάσονος 1 Λουτράκι και στα 
τηλέφωνα 2744360170 (km1967@loutraki.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
1.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 
1.2.1 Οι οικονομικοί φορείς,   αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον 
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας   τον  
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αριθμό   ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT   Ιdentification  Number)  και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών. 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ - ΜΗΤΡΩΑ του Ν. 4412/2016, προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία. 
1.2.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
1.2.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει 
στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Διακόσιες Σαράντα Πεντε Χιλιάδες 
Εξακοσια Τριάντα δύο Ευρώ & Ογδόντα τέσσερα λεπτα (245.632,84 ευρω ) συμπεριλαμβανομένης 
της δαπάνης του Φ.Π.Α (24%).  
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ιδιους Πόρους του Δημου. 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού της προμήθειας είναι ως ακολούθως: 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδος € 
Μερικό 

σύνολο € 

1 Προμήθεια συνθετικού 
χλοοτάπητα μ2 7.000,00 25,00 175.000,00 

2 Προμήθεια συρματοπλέγματος μ2 414,00 6,50 2691,00 

3 Προμήθεια καναλιών 
αποστράγγισης μ.μ. 200,00 55,00 11.000,00 

4 
Προμήθεια σωλήνων για την 
απορροή ομβριων των καναλιών 
αποστράγγισης 

κατ' 
αποκοπη 1 3.500,00 3.500,00 

5 Προμήθεια εστιών ποδοσφαίρου τεμάχιο 2,00 1.150,00 2.300,00 

6 Προμήθεια στεγάστρων αθλητών τεμάχιο 3,00 1.200,00 3.600,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 198.091,00 

    ΦΠΑ 24% 47.541,84 

 
 
   ΔΑΠΑΝΗ  245.632,84 
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ΑΡΘΡΟ 3ο      ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν 
ισχύος είναι: 
1.         Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 
2.         Η Οικονομική Προσφορά 
3.         Η Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές- 
4.         Η  Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5.         Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο Μελέτης 
6.         Η Τεχνική Έκθεση 
. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η προμήθεια αφορά την ,μεταφορά ,εγκατάσταση ,γραμμογράφηση συνθετικού (τεχνητού) χλοοτάπητα 
, περίφραξης, εστιών και πάγκων αναπληρωματικών στο γήπεδο ποδοσφαίρου Περαχώρας.  
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 197/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.1 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και  σε περίπτωση 
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού  με  την  Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω  Συμφωνίας,  καθώς  και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
 
7.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς  δικαιολογητικά  καθώς  και  η  τεχνική  προσφορά.  Συγκεκριμένα,  στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών  δημοσίων 
συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)»,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται κατωτέρω. Η μη προσκόμιση κάποιου 
από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 
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Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθ. 72, παρ.1α του Ν.4412/2016. Για 
το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 
του Ν.4412/2016. 
3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, 
όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ. ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο 
και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
4. Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φoρείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 
τους. 
 
 
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται, οι συµµετέχοντες 
οφείλουν να προσκοµίσουν και τα κατωτέρω: 
 
1. Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, µε 
µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της 
ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, 
εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά (βεβαίωση καλής εκτέλεσης) τα οποία έχουν 
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι  ιδιωτικός  φορέας,  µε  τα   
αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν 
παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή. 
 
2.Πιστοποίηση  οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 
καθώς και πιστοποίηση του προµηθευτή    κατά ISO 9001:2008. 
 
3.Εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο της FIFA του προσφερόµενου τάπητα ότι 
πληροί τις απαιτήσεις της FIFA όπου  φαίνονται τα τεχνικά του χαρακτηριστικά καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των ινών του. 
 
4. Σήµα    FIFA Preferred Producer του οίκου παραγωγής και πιστοποίηση γηπέδου με τον 
προσφερόμενο τάπητα με FIFA Quality PRO σε γήπεδο εντός Ελληνικής επικράτειας. 
 
5. Υπεύθυνη δήλωση: 
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου και ότι η 
προσφορά του ισχύει για διάστημα  ενενήντα (90) ημερών. 

 έλαβε   πλήρη   γνώση   των   όρων   της διακήρυξης, της συγγραφής   υποχρεώσεων,   του    
τιμολογίου   μελέτης,   των προδιαγραφών συνθετικού χλοοτάπητα    και    της    τεχνικής 
περιγραφής και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

  δεν έχει πέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 

 σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα προσφέρει εγγύηση του χλοοτάπητα 
τουλάχιστον για πέντε (5) έτη. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
(άρθρο 93 Ν.4412/16) 
Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής  υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου .pdf. 
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται από 
τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα τότε οφείλουν επί ποινή 
αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού  σε έντυπη 
μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό στο οποίο 
θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 
 
Τεχνική Προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σύμφωνα με το 
άρθρο 94, παρ.4 του Ν.4412/2016, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και 
τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 
προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για 
την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
7.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφοράς» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 
Η Οικονομική Προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και 
να περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή 
αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της 
προμήθειας. 
Επισημαίνεται ότι ο Οικονομικός φορέας (προμηθευτής) θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική Οικονομική 
Προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το συνημμένο 
αρχείο σε μορφή pdf (υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς). 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016): 
1. εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
· Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης– πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος. 
Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών 
της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 
· Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α’48). 
· Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως     
  ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της  
  13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή   
   απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 
· Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
  όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
  Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
Ν. 3691/2008 (Α’166). 
· Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 
15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 
Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως: 
(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) 
τους διαχειριστές. 
(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 
Δ.Σ. 
2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία  
πτωχευτικού  συμβιβασμού ή έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους δραστηριότητες ή βρίσκονται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού. 
4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 
5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 
6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 
8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός 
φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
11. Οι Ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 53/2016 μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες, οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομισουν δείγμα του 
προσφερόµενου  συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων 20cm x 20cm  εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) δηλαδή 3.961,82 €,   επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς ΦΠΑ    και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που θα έχει συνταχθεί κατά 
τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό. 
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16), που ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας. 
Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΓΛΩΣΣΑ 
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο 
της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική 
μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται 
στην Ελληνική. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η 
μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, 
είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι έγγραφες και προφορικές 
συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, 
των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 
Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας 
διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  Διευκρινίσεις που δίνονται από τους 
προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  
υποβληθέντων  δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται 
από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, είτε 
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι 
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια 
δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για 
τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή 
αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για 
λογαριασμό του. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
- Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της  
   παρούσας διακήρυξης. 
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε  
   διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
   Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού,      
   είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται  
   υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) θα δίδεται σε ΕΥΡΩ (€) (άρθρο 95 παρ.1 Ν.4412/16) 
και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις (φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη 
επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά), για παράδοση των υλικών ελεύθερων στα σημεία που 
έχει ορίσει ο Δήμος. 
- Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 
- Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 
- Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση 
του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και 
συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή. 
- Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη, επίσης δεν θα πρέπει να ξεπερνιέται και η επί μέρους 
προϋπολογισθείσα δαπάνη για το είδος της διακήρυξης. 
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς 
οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 
προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) 
φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά». 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 
αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 
προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 
προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά την 
αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των 
προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας 
υπόψη   τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, το 
οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη 
λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο ενενήντα (90) ημερών, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν 
δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 
της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα 
Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μόνο 
μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, και μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. 
Η παραπάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016. 
Επισημαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κατωτέρω, αναφερόμενες ενδεικτικά, 
περιπτώσεις: 
Αν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί 
κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε αυτήν την περίπτωση οι προσφορές δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
Αν τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία. 
Αν περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος. 
Αν αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά ή θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
Αν αποτελεί εναλλακτική προσφορά, ή προσφορά υπό αίρεση. 
Αν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της 
παρούσας, 
Αν δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
Αν παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης. 
Αν δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 
αναφέρονται. 
Αν η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που έχει τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Αν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει 
ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα 
Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 
· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 

τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

· Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
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προσφορών . 
· Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς   
  τους. 
· Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή  
  του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για  
  παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς  
  παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
(α) Φυσικά πρόσωπα 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης, 
που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση που το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού. 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 
αυτές προσωπικό. 
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό 
(γ) Συνεταιρισμοί 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
 



 13 

(δ) Ενώσεις προμηθευτών 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση 

 
ΑΡΘΡΟ 19Ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, μόνο βάσει της τιμής. 
.Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, επί 
αποδείξει. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης 
και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. Μετά την 
επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 
αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε διάστημα (120)  ημέρων από την υπογραφή της σύμβασης. Η 
παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, εντός του συμβατικού χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί 
απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή 
την τέλεια απόρριψη ή τη μερική απόρριψη ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της 
σύμβασης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει 
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει να 
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υπογράψει τη σύμβαση, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. Η σύμβαση συντάσσεται με 
βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την 
κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ. Τα προς προμήθεια υλικά . 
δ. Το ποσοστό έκπτωσης. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του υλικών. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρμογή. 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την κάθε αναθέτουσα αρχή και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
ήτοι από τον προσφέρονται ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε 
αναθέτουσας αρχής: το Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ 
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και τη σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή θα γίνεται με έκδοση εντάλματος 
από την Οικονομική Υπηρεσία  στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος 
των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15-7135.011 (94.056,00€)  και το 
υπόλοιπο  συμβατικό ποσό θα καλυφθεί  από τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2017). 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις 
προβλεπόμενες κρατήσεις 
 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
-Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί. 
-Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
-Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου. 
-Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 25ο  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, ήτοι "Γενική 
Δημοπρασιών" & "Ηχώ των Δημοπρασιών", σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες, ήτοι "Κορινθιακή Ημέρα" & 
"Ημερησία Κορίνθου", σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού, ήτοι "Κορινθιακή", καθώς και στο 
Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.loutraki-
agioitheodoroi.gr/).  
Ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009). 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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