
 

 
 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  ΡΟΣΟΤΣΑΝΘ 20-12-2018 
ΝΟΜΟΣ ΔΑΜΑΣ ΑΙΘΜ. ΡΩΤ:12193 
ΔΘΜΟΣ ΡΟΣΟΤΣΑΝΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
 

 

 

 
 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ 

ΓΙΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΩΜΑΤΩΝ ,ΑΔΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ,  ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΗΣ 

για τισ ανάγκεσ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ζτουσ 2019 

 

 

 

Ρροχπολογιςμόσ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ): 74.013,24 € 

 

 

 

Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 14-01-2019 

 

 

 

CPV:  44810000-1, 44113700-2, 44114100-3, 14210000-6, 44111000-1 

Κ.Α.: 10/6661, 30/6662.03, 30/6662.04, 30/6662.05, 30/6662.07, 70/6661.04 

 

 



 

Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Χ. ΣΑΚΑΗ 15 

Ρόλθ ΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 66200 

Τθλζφωνο 2522350111 

Φαξ 2522350191 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  texniki@prosotsani.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ1 Δζςποινα Δελθγιαννίδου  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.prosotsani.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 2  Ο.Τ.Α.  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ Ο.Τ.Α 3 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.4 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

Για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ: 

α) Το κείμενο τθσ Διακιρυξθσ είναι διακζςιμο ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) ςτθ διεφκυνςθ (URL) : http://www.eprocurement.gov.gr 

β) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ρροςοτςάνθσ: 
https://prosotsani.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ5 
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Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

2
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

3
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

4
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

5
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 



 

Σελίδα 3 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα γίνει από Κδιουσ Ρόρουσ και ΣΑΤΑ του Διμου 
Ρροςοτςάνθσ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθ ςχετικι εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Φορζα 6 των παρακάτω Κωδικϊν Αρικμϊν Εξόδου: 

 

ΚΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΓΕΓΑΜΜΕΝΗ 
ΡΙΣΤΩΣΗ 

10/6661 Υλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων 8.000,00 € 

30/6662.03 Ρρομικεια αςφαλτομείγματοσ για επουλϊςεισ οδοςτρωμάτων 6.000,00€ 

30/6662.04 Ρρομικεια ζτοιμου ςκυροδζματοσ για οδόςτρωμα-πεηοδρόμια 10.000,00 € 

30/6662.05 Ρρομικεια αμμοχάλικων για οδοφσ-πεηοδρόμια 8.000,00 € 

30/6662.07 Ρρομικεια λοιπϊν οικοδομικϊν υλικϊν 25.300,00€ 

70/6661.04 Ρρομικεια υλικϊν ςυντιρθςθσ ςχολικϊν κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)   3.050,00€ 

30/6662.01 Υλικά διαγράμμιςθσ  14.000,00€ 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια Οικοδομικϊν Υλικϊν ωσ απολφτωσ απαραίτθτθ για να 
χρθςιμοποιθκοφν  για τισ ανάγκεσ του  Διμου Ρροςοτςάνθσ.  

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

CPV ΡΕΙΓΑΦΗ 

44810000-1 Χρϊματα επίχριςθσ 

44113700-2 Υλικά επιςκευισ οδϊν 

44114100-3 Ζτοιμο ςκυρόδεμα 

14210000-6 Αμμοχάλικο, άμμοσ, 
λικοτρίμματα και αδρανι υλικά 

44111000-1 Οικοδομικά υλικά 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΟΜΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Αϋ Οικοδομικά υλικά 22.861,50 € 5.486,76 € 28.348,26 € 

Βϋ Χρϊματα 6.450,60 € 1.548,14 € 7.998,74 € 

Γϋ Σκυρόδεμα 8.040,00 € 1.929,60 € 9.969,60 € 

Δϋ 3Α Λατομείου 6.400,00 € 1.536,00 € 7.936,00 € 

Εϋ Αςφαλτόμειγμα 4.836,00 € 

 

1.160,64 €  5.996,64 € 

ΣΤ’ Υλικά διαγράμμιςθσ 11.100,00 € 2.664,00 € 13.764,00 € 

 

 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να αναφζρονται υποχρεωτικά ςε όλα τα είδθ τθσ κάκε ομάδασ (Α,Β,Γ,Δ,Ε), 
αλλά μπορεί να αφοροφν μόνο κάποια ι κάποιεσ από τισ ανωτζρω ομάδεσ και όχι όλεσ υποχρεωτικά.  
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 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 

πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 



 

Σελίδα 4 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 74.013,24 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 59.688,09 € ΦΡΑ : 14.325,15 €). 

Το χρονικό διάςτθμα  υλοποίθςθσ τθσ  προμικειασ κα ανζρχεται κατά το μζγιςτο   ςε 12 μινεσ (δϊδεκα 
μινεσ) από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ/ ων και ωσ εξάντλθςθσ του ςυμβατικοφ ποςοφ. Ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται πριν τθν λιξθ  του αρχικοφ  
ςυμβατικοφ χρόνου  παράδοςθσ υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του Ν.4412/2016.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
αποκλειςτικά βάςει 7 τιμισ (χαμθλότερθσ τιμισ) όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86 του Ν. 4412/2016, για το 
ςφνολο των ειδϊν κάκε ομάδασ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ8: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)9, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,10 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

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

του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν11 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
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 Άρκρο 86 ν.4412/2016  

8
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

9
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

10
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

11
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 23, καταργείται με 

τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.  



 

Σελίδα 5 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

τθν υπ’ αρικ. 11605/06-11-2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ εγκρίκθκε θ ανάκεςθ τθσ παραπάνω 
προμικειασ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό, εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κακορίςτθκαν οι όροι 
του διαγωνιςμοφ, 

τθν υπϋαρικμ.162/2018 Απόφαςθ τθσ Ο.Ε.  για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν ςυγκρότθςθ  επιτροπϊν αξιολόγθςθσ  και ενςτάςεων   

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου Ρροςοτςάνθσ, οδόσ Χρ. Σακάρθ 15, Τ.Κ. 66200 τθν    
Δευτζρα 14-01-2019, ϊρα 11:00π.μ. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ 
αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι τθ Δευτζρα 14-01-2019  και ϊρα 11:00π.μ.12 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, 5 (πζντε) τουλάχιςτον 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία 
δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, 
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 13.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο: ςε μία θμεριςια εφθμερίδα 
τθσ ζδρασ του Νομοφ. 

                                                           
12

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν 

13
 Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') 
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Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τον ανάδοχο 
και ειςπράττονται κατά τθν πλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου. 

Θ Διακιρυξθ και όλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ καταχωρικθκαν ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):   http://www.prosotsani.gr  ςτθν διαδρομι : Δθμαρχείο ► 
Γραφείο Τφπου ► Ρροκθρφξεισ - Διακθρφξεισ14.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ15  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

                                                           
14

 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ 

15
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ16  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. …………. Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςε μία 
εφθμερίδα, 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα17 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+, 

 τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 

 Θ υπϋαρικμ. 42/2018 μελζτθ  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ https://prosotsani.gr 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν18. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

                                                           
16

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

17
 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 
18

 Άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.19 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).20 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.21  

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε ξζνεσ γλϊςςεσ, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα22. 

2.1.5 Εγγυιςεισ23 

Θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ 
ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 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, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

                                                           
19

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
20

 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
21

       Άρκρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρκρου 92 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με τθν παρ. 14 του 
άρκρου 107 του Ν.4497/2017   

22
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

23
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.24 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι25 για τθν υποβολι προςφοράσ26.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.27   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ28 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ29  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ30 :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

                                                           
24

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

25
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

26
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

27
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

28 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016
 

29
 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016 

30
 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από τισ παρ.6 και 7 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 και από 

τθν παρ. Α.1 του άρκρου 39 του Ν. 4488/2017.  
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τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 

οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 

(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

2.2.3.2. α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ31.  

                                                           
31

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περιλαμβάνεται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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β) Πταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' και 
ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται32 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν 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. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ33,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

                                                           
32

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

33
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 

κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφίβολο τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.434 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 35. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν 
θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ36. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ37  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ38 *ιςχφει κατά περίπτωςθ για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικοφσ Φορείσ+.   

                                                           
34

 Ππωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ 
35

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016,  όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ.8 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017. 
36

 Άρκρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τθν παρ. 9 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
37

 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
38

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια39  

Δεν απαιτείται.  

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα40  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:41  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν, με ποινι αποκλειςμοφ, όλα τα υλικά να είναι 
καταςκευισ γνωςτοφ και εφφθμου οίκου, ευρζωσ κυκλοφοροφντα ςτθν ελλθνικι αγορά και κα φζρουν 
ςιμανςθ πιςτότθτασ CE για όςα απαιτείται , κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ ζτςι ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ άριςτθ απόδοςθ και εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τισ οποίεσ προορίηονται, αλλά και 
χαρακτθριςτικϊν τζτοιων που να εξαςφαλίηουν τθν εφκολθ, άνετθ και ορκι χριςθ τουσ από το Συνεργείο 
του Διμο, από το οποίο κα χρθςιμοποιθκοφν. 

Θα πρζπει οι ςυμμετζχοντεσ επί ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςουν Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 

1599/1986, ςτθν οποία ο ςυμμετζχοντασ  κα δθλϊνει: 

 ότι τα προςφερόμενα είδθ του  είναι ςφμφωνα με  τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  τθσ μελζτθσ  και 

ότι τα προϊόντα που κα προςφζρει κα είναι κατάλλθλα  για τθ χριςθ που προορίηονται   και 

ότι  δεν κα προκαλζςουν ηθμιζσ ι φκορζσ κατά  τθν χριςθ τουσ. 

  Πτι όςο αφορά το χρόνο  παράδοςθσ για τα είδθ των ομάδων Α και Β  κα τθρθκοφν ρθτά τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.1.1. τθσ διακιρυξθσ  

  

 

                                                           
39

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με 
το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να 
είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα 
επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί 
φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα 
αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

40
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του 
άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν 
άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον 
......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ 
των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ 
τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ 
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα 
IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

41
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 
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2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ42  

Δεν απαιτείται. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ43. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 44. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 45. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα, 
το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ46 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα47 

 

 Για φυςικά πρόςωπα 

1.Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία με τισ τυχόν μεταβολζσ. 

2.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο προκφπτει 

                                                           
42

 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 

43
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 

οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
44

 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   
45

 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
46

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

47
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ  επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. 

3. Ριςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου που τθρείται ςτο κράτοσ - μζλοσ 

εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του ς' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του. 

4.Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό. 

5.Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986,  ςτθν οποία κα δθλϊνει  ότι δεν ζχει καταδικαςτεί με τελεςίδικθ 

απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

6. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986,  ςτθν οποία κα δθλϊνει  ότι δεν  του ζχει επιβλθκεί με τθν κοινι 

υπουργικι απόφαςθ του  άρκρου 74 του Ν.4412/2016 θ ποινι αποκλειςμοφ . 

7.Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986,  ςτθν οποία κα δθλϊνει  ότι  θ προςφορά του  ιςχφει  και τον  

δεςμεφει   για διάςτθμα εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν . 

8.Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι 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. 

9.Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ(τουσ οποίουσ ζχουν δθλϊςει ςτθν 4θ 

υπεφκυνθ διλωςθ ) 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.  

10.Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι 

ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, το οποίο κα είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ζωσ και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

11.Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 

Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.  

Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό από αυτά που ηθτοφνται 

πιο πάνω, ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από 

ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι, ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι 

υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα 

και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Θ υποχρζωςθ αυτι 

αφορά όλεσ τισ πιο πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. 

 Για νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά 

1. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο τουσ, ιτοι 
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ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο θ ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από 

οποιαδιποτε δθμόςια αρχι  . 

2.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου το οποίο αφορά ςτουσ 

διαχειριςτζσ και ςτο νόμιμο εκπρόςωπο για:  

α) τισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε), 

β) τισ προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε & Ε.Ε), 

γ) τισ εταιρείεσ (ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν) Ι.Κ.Ε. 

δ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

ε) για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε), τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο και όλα τα μζλθ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 

3.Ριςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου που τθρείται ςτο κράτοσ - μζλοσ 

εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του ς' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του. 

4.Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό. 

5.Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986,  ςτθν οποία κα δθλϊνει  ότι  θ εταιρεία   ζχει καταδικαςτεί με 

τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

6. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986,  ςτθν οποία κα δθλϊνει  ότι δεν   ζχει επιβλθκεί  ςτθν εταιρεία με 

τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του  άρκρου 74 του Ν.4412/2016 θ ποινι αποκλειςμοφ 

7. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986,  ςτθν οποία κα δθλϊνει  ότι  θ προςφορά τθσ εταιρείασ  κα  ιςχφει  

και   κα τθ δεςμεφει   για διάςτθμα εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν . 

8.Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό 

πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό 

διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ 

διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ. 

9.Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 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. 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 ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

10.Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι 

ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ το οποίο κα είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ζωσ και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

 ε περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ ικανότθτεσ άλλων Οικονομικϊν Φορζων 

 Σχετικι δζςμευςθ των φορζων ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται για το ςκοπό αυτό ωσ και τα ανάλογα κατά 
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περίπτωςθ δικαιολογθτικά τεχνικισ ικανότθτασ ι / και οικονομικισ επάρκειασ που απαιτεί θ 

παροφςα προσ τεκμθρίωςθ τθσ ςτιριξθσ που προςφζρει. 

11.Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 

Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.  

Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό από αυτά που ηθτοφνται 

πιο πάνω, ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από 

ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι, ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι 

υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα 

και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Θ υποχρζωςθ αυτι 

αφορά όλεσ τισ πιο πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. 

 

Επιπλζον απαιτοφμενα  δικαιολογθτικά ανά περίπτωςθ  

 

Για θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι ΑΕ ι ΕΠΕ 

Αντίγραφο από το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τελευταίο 

ιςχφον καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο ΦΕΚ 

με τισ τυχόν τροποποιιςεισ αυτοφ ι τθ δθμοςίευςθ ςτο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΘ  

 

Για θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ ΟΕ ι ΕΕ 

Επίςθμο αντίγραφο του τελευταίου ςε ιςχφ κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ το οποίο 

περιλαμβάνει το ςφνολο των τροποποιιςεων. 

Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

 

Για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα 

Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με αυτά που 

αναφζρονται  ανωτζρω τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και 

από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα προβλεπόμενα 

μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που 

ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ.  

 

Για IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 

α) Επίςθμο αντίγραφο του τελευταίου ςε ιςχφ κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ το οποίο 
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περιλαμβάνει το ςφνολο των τροποποιιςεων. 

β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ ι κοινοπραξία. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ48  

Κριτιριο ανάκεςθσ49 τθσ Σφμβαςθσ50 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

βάςει τιμισ51 για το ςφνολο των ειδϊν κάκε ομάδασ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ52. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με 
κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα 
αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Χρ. Σακάρθ 15, Τ.Κ. 66200, 
Ρροςοτςάνθ). Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ 
του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν 
άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό 
κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.  

                                                           
48

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

49
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

50 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 

51
 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 

(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 
52

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά 

του ….. 

για τθν προμικεια: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ΧΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , 
ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ , ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΗΣ» 

με ανακζτουςα αρχι το Διμο Ρροςοτςάνθσ 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 14-01-2019 

2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ  ςτο 
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), 
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail ).  

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 2.4.3-2.4.4.  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροφορά » κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
2.2.6 όπωσ αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω . 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί 
τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 
άρκρου 2.4.2.2. 

2.4.2.4. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.. 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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2.4.3-Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν53: 

α)Tο  τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 

79 του Ν. 4412/2016.  (ςφμφωνα με το Ραράρτθμα  )  

β) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986  του Οικονομικοφ Φορζα, ςτθν οποία κα διευκρινίηει για ποια ι 

ποιεσ ομάδεσ ςυμμετζχει. 

 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα φακζλου «Τεχνικι προςφορά»  

Στο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ  οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να ζχουν τα 
παρακάτω: 

               Για όλεσ τισ ΟΜΑΔΕΣ (Α-ΣΤ)  

 Θα πρζπει οι ςυμμετζχοντεσ επί ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςουν Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 

1599/1986, ςτθν οποία ο ςυμμετζχοντασ  κα δθλϊνει: 

Α)ότι τα προςφερόμενα είδθ του  είναι ςφμφωνα με  τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  τθσ μελζτθσ  

και ότι τα προϊόντα που κα προςφζρει κα είναι κατάλλθλα  για τθ χριςθ που προορίηονται   

και ότι  δεν κα προκαλζςουν ηθμιζσ ι φκορζσ κατά  τθν χριςθ τουσ. 

Β) Πτι όςο αφορά το χρόνο  παράδοςθσ για τα είδθ των Ομάδων Α και Β   κα τθρθκοφν ρθτά τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.1.1. τθσ διακιρυξθσ . 

 

 Για τα είδθ τθσ Ομάδασ Α απαιτοφνται  να προςκομιςκοφν κατϋελάχιςτον τα παρακάτω :  Για τα 

τςιμζντα και τισ κόλλεσ πλακιδίων  απαιτοφνται  πιςτοποιθτικά ISO 9001 των εργοςταςίων 

παραγωγισ  κακϊσ και τεχνικά φυλλάδια για όλα τα είδθ ζτςι ϊςτε να αποδεικνφεται θ 

ςυμμόρφωςθ των υλικϊν με τισ απαιτιςεισ του Διμου. 

 

 Για τα είδθ τθσ Ομάδασ Β απαιτοφνται να προςκομιςκοφν τεχνικά φυλλάδια για όλα τα είδθ  

ζτςι ϊςτε να αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ των υλικϊν με τισ απαιτιςεισ του Διμο, κακϊσ 

επίςθσ και ζγγραφο του οικονομικοφ φορζα  με υπογραφι και ςφραγίδα ςτο οποίο κα πρζπει 

επί ποινι αποκλειςμοφ  να αναγράφονται οι εταιρείεσ καταςκευισ (μάρκα- τφποσ)του ζκαςτου 

είδουσ.  

Επίςθσ απαιτείται Υπεφκυνθ διλωςθ  του Ν.1599/1986 (Α 75) ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι :                   

α) Τα  προσ προμικεια υλικά –χρϊματα κα είναι γνωςτοφ και αναγνωριςμζνου κατά ISO  

εργοςταςίου παραγωγισ του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ. 

                                                           
53

 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
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β) Τα υλικά όπου απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  κα προςκομίηονται ςε 

ςυςκευαςίεσ που κα γράφουν επάνω τουσ τθν ςφςταςθ του υλικοφ  τθσ προδιαγραφζσ τουσ , 

τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται τισ προφυλάξεισ που χρειάηεται να λαμβάνει ο τεχνίτθσ 

κατά τθν τοποκζτθςθσ τουσ . 

γ) Η ςυςκευαςία τουσ κα είναι προςεγμζνθ ϊςτε κατά τθν μεταφορά τουσ να μθν 

προςκαλοφνται φκορζσ οφτε παραβιάςεισ .   

 

 Για τα είδθ τθσ Ομάδασ Γ  οι διαγωνιηόμενοι   υποχρεοφνται να προςκομίςουν τεχνικά 

φυλλάδια  των εργοςταςίων παραγωγισ που κα αποδεικνφουν  τισ παρακάτω ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ κακϊσ και τα ISO 9001 αυτϊν , ζτςι ϊςτε να αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ των 

παραπάνω υλικϊν με τισ απαιτιςεισ του Διμου. 

 

 Για τα είδθ τθσ Ομάδασ Δ οι διαγωνιηόμενοι –οικονομικοί φορείσ  απαιτείται να διακζτουν  τον 

κατάλλθλο  τεχνικό  εξοπλιςμό και να προμθκεφουν το Διμο Ρροςοτςάνθσ με τα υπό 

προμικεια είδθ από εργοςτάςιο καταςκευι –παραγωγισ το οποίο κα διακζτει πιςτοποιθμζνο 

ςφςτθμα ποιότθτασ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ και τα προσ προμικεια υλικά 

πρζπει να φζρουν υποχρεωτικά τθ ςιμανςθ CE των αδρανϊν υλικϊν ςφμφωνα με το ΦΕΚ 

386/Β/20-03-2007 «Αδρανϊν Δομικϊν Υλικϊν». 

 
 

 Για τα είδθ τθσ Ομάδασ Ε  οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν τα  παρακάτω  

ζγγραφα  του εργοςταςίου παραγωγισ προϊόντοσ :  

1. Αποτελζςματα εργαςτθριακοφ ελζγχου (πιςτοποιθτικό ελζγχου) από κρατικό εργαςτιριο  

δθμοςίων ζργων (ΚΕΔΕ) ι διαπιςτευμζνο ιδιωτικό εργαςτιριο.  

2. Ριςτοποιθτικό από το Γενικό Χθμείο  του κράτουσ (Τμιμα επικίνδυνων ουςιϊν ) ότι το 

προϊόν δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο ( ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ΕΚ 

1907/2006 και ςφμφωνα με τθν οδθγία 91/155/EEC) 

3. Ριςτοποιθτικό ςυμμετοχισ τθσ εταιρείασ παραγωγισ του προϊόντοσ ςε ςφςτθμα 

διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά  ISO 9001:2008. 

4. Υπεφκυνθ Διλωςθ του παραγωγοφ του προϊόντοσ που κα δθλϊνει ότι « Ανεξαρτιτωσ 

εποχισ παράδοςθσ του προϊόντοσ, αυτό κα παραμζνει εφπλαςτο και ελαςτικό για χρονικό 

διάςτθμα τουλάχιςτον 2 ετϊν ςτθν κλειςτι ςυςκευαςία του , και αν αυτι ανοιχτεί το 

εναπομείναν υλικό να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 1 μινα ανεξαρτιτων εποχισ.   

 

 Για τα είδθ τθσ Ομάδασ ΣΤ οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν τα παρακάτω 

ζγγραφα του εργοςταςίου παραγωγισ προϊόντοσ : 
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         Για το λευκό χρϊμα διαγράμμιςθσ: 

1) Επικυρωμζνο αντίγραφο ςχετικοφ εγγράφου με τα αποτελζςματα εργαςτθριακοφ ελζγχου 

δειγμάτων, από το Κεντρικό Εργαςτιριο Δθμοςίων Ζργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) του ΥΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ι 

ανάλογο πιςτοποιθτικό ελζγχου ποιότθτασ από πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια αναγνωριςμζνα 

από κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

2) Δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ (M.S.D.S. Material Safety Data Sheet) του προςφερόμενου 

προϊόντοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ Απόφαςθσ Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) 

«Ρερί κακοριςμοφ κανόνων για το ςφςτθμα ειδικισ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τα επικίνδυνα 

παραςκευάςματα», όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν Απόφαςθ Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 

431/Β/17-5-95). 

3) Επίςθμο Τεχνικό Φυλλάδιο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, (αν το προϊόν είναι 

ειςαγόμενο να φζρει το γνιςιο prospectus ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ προζλευςθσ και τθν 

μετάφραςι του), το οποίο κα περιζχει τθν περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν του προϊόντοσ, 

τον τρόπο χριςθσ, τθν ποιοτικι ςφςταςι του. 

4) Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001 – 9002 του καταςκευαςτι-

παραγωγοφ, για τθν καταςκευι-παραγωγι υλικϊν διαγράμμιςθσ οδοςτρωμάτων (χρωμάτων 

διαγράμμιςθσ, κλπ.). 

5) Το παραδοτζο υλικό κα φζρει τθν πρωτότυπθ ετικζτα ςιμανςθσ τθσ επίςθμθσ 

ςυςκευαςίασ κυκλοφορίασ του προςφερόμενου προϊόντοσ ςτθν οποία πρζπει να 

αναγράφονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μεταξφ άλλων, τα εξισ ςτοιχεία: 

 - Η ονομαςία του προϊόντοσ και θ κωδικοποίθςι του 

- Η μορφι του ςκευάςματοσ (π.χ. υγρό ςε ςυμπυκνωμζνθ μορφι) και το περιεχόμενο ςε 

βάροσ ι   όγκο 

 - Ο αρικμόσ παρτίδασ παραγωγισ 

 - Η θμερομθνία παραςκευισ-παραγωγισ 

  - Η θμερομθνία λιξθσ 

 - Το όνομα ι τθν εταιρικι επωνυμία και τθ διεφκυνςθ (ζδρα) του παραγωγοφ και του 

προμθκευτι. 

- Ρικανζσ ανεπικφμθτεσ παρενζργειεσ, μζτρα επείγουςασ αντιμετϊπιςθσ και τθλζφωνα του 

Κζντρου Δθλθτθριάςεων 

Οποιαδιποτε μθ πρωτότυπθ ετικζτα δεν κα γίνεται αποδεκτι 

Για τα υαλοςφαιρίδια : 
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1) Πλοι οι τφποι υάλινων αντανακλαςτικϊν ςφαιριδίων, κα ςυνοδεφονται πάντα με 

πιςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ - Ζγκριςθσ κατά CE και Διλωςθ Συμμόρφωςθσ κατά CE 

(ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 334 – ΔΕΚ 176/25-10-1994 και ΕΛΟΤ-ΕΝ 1423/Α1). 

2) Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται θ φπαρξθ επικάλυψθσ πρόςφυςθσ και 

επίπλευςθσ. Σαφϊσ καλφτερα τεχνικά χαρακτθριςτικά των ηθτουμζνων, κατά περίπτωςθ, 

είναι επικυμθτά, όπωσ επίςθσ και μερικζσ αποκλίςεισ από τα ηθτοφμενα. Ξενόγλωςςα 

πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ πρζπει να ςυνοδεφονται απαραίτθτα από μετάφραςθ ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα. 

2.4.5 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ *τιμι 
ι κόςτοσ+,  όπωσ ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙV τθσ διακιρυξθσ:  

ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 54 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ55. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ, β) δεν προκφπτει 
με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) 
θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι56 ςτο κεφάλαιο του Ρροχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν57   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
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 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  
ανκρωποϊρεσ κ.α. 

55
 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 

56
 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 

57
 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν58 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο 
φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ 
και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,59  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
Ρροςφορά για τθν οποία υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
58

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
59

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ  

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 
τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά 
τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 
πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 
επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και 
μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα 
υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε 
καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ 
δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπεβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το 
άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ –τεχνικισ 
προςφοράσ , μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά 
που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν 
προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν 
ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 
φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
β) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί 
με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ , 
και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  



 

Σελίδα 26 

γ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 
Διμου, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ60. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 
χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι61 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ62.  

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ63 - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, που κακορίηονται 
ςτο άρκρο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ 
παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

                                                           
60

    Τα αποηελέζμαηα κάθε ζηαδίος επικςπώνονηαι με απόθαζη ηος αποθαινόμενος οπγάνος ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, η οποία 

κοινοποιείηαι με επιμέλεια αςηήρ ζηοςρ πποζθέπονηερ ή ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ. Ειδικά, για ηιρ ζςμβάζειρ με εκηιμώμενη αξία έωρ 

εξήνηα σιλιάδερ (60.000) εςπώ, πλέον ΦΠΑ, πος δεν διενεπγούνηαι με ηλεκηπονικά μέζα, εκδίδεηαι μία απόθαζη, καηά ηα 

ανωηέπω, ανεξαπηήηωρ ηος κπιηηπίος ανάθεζηρ. (παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ.18 του άρκρου 
107 του Ν.4497/2017)    

61
 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

62
 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

63
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τισ παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
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ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του64.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με 
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο,  

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 3.4 Ενςτάςεισ 65 

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. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ 
του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται 
και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ66. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ 
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.   Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 
προκεςμιϊν 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 
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 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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   Άρκρο 127 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τισ παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
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 Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτ ρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό 
όργανο. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ 
ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ των 20.000,00 ευρϊ, δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (τρίτο εδ. 
τθσ παρ.1.β του άρκρου72 του Ν.4412/2016) 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 67 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.68. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι 
επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται 
ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 69 70 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ71  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 
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 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

71
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 
τμθματικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ . 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 24% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ72  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο73 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
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 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
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παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων74   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ β' και δ' 
τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 37 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ (1) μίασ εργάςιμθσ θμζρασ   

φςτερα από ζγγραφθ παραγγελία του αρμόδιου τμιματοσ, τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογεσ με τισ 
προκφπτουςεσ ανάγκεσ, ςτο εργοτάξιο του Διμου Ρροςοτςάνθσ με ευκφνθ του αναδόχου. 

Το χρονικό διάςτθμα  υλοποίθςθσ τθσ  προμικειασ κα ανζρχεται κατά το μζγιςτο   ςε 12 μινεσ (δϊδεκα 
μινεσ) από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ/ ων και ωσ εξάντλθςθσ του ςυμβατικοφ ποςοφ. Ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται πριν τθν λιξθ  του αρχικοφ  
ςυμβατικοφ χρόνου  παράδοςθσ υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του Ν.4412/2016.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.2. 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 ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν (εργοτάξιο Διμου) και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται 
να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον μία (1) εργάςιμθ θμζρα νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1675  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κακοριηόμενουσ από τθ ςφμβαςθ χρόνουσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.76 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. 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. 

6.3.2. 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 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ 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. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΧΟΣ  

 

 ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
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 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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Ραράρτθμα Α:Τεχνικι Ζκκεςθ 

Ραράρτθμα Β:Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ  

Ραράρτθμα Γ:Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

Ραράρτθμα Δ :ΤΕΥΔ 

Ραράρτθμα Ε :Οικονομικζσ Ρροςφορζσ  
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

  

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ» 

Ταχ. Δ/νςθ:      Χρ. Σακάρθ 15    
Τ.Κ.:                   66200 Ρροςοτςάνθ  ΧΗΜ/ΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ & ΣΑΤΑ 
Ρλθροφ.:         Αναςταςιάδου Σοφία    
Τθλ. :                 25223 50115  ΡΟΫΡ:  74.013,24 € (με 24% ΦΡΑ) 
Φαξ :                 25223 50191   
E-mail :             texniki@prosotsani.gr   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν που απαιτοφνται για τθ 
διαμόρφωςθ, επιςκευι και ςυντιρθςθ των πεηοδρομίων, των οδϊν, πλατειϊν, πάρκων και κτιρίων του 
Διμου Ρροςοτςάνθσ.  

Οι εργαςίεσ αυτζσ κα εκτελεςτοφν με το μόνιμο και το εποχιακό προςωπικό του Διμου, τθν 
επίβλεψθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και τα υλικά τθσ παροφςασ προμικειασ. 

Σκοπόσ των εργαςιϊν αυτϊν είναι θ αποκατάςταςθ των φκορϊν λόγω παλαιότθτασ, χριςθσ ι 
καιρικϊν ςυνκθκϊν, των κοινόχρθςτων χϊρων και των Δθμοτικϊν κτιρίων με αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ 
των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των πολιτϊν και των επιςκεπτϊν, κακϊσ και τθν αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ 
των κοινόχρθςτων χϊρων και κτιρίων του Διμου.  

Το είδοσ και οι ποςότθτεσ τθσ παροφςασ προμικειασ οικοδομικϊν υλικϊν προζκυψαν από τθν 
καταγραφι τθσ Τ.Υ. του Διμου, των τρεχουςϊν αναγκϊν και εκτίμθςθ για αντιμετϊπιςθ αναγκϊν που κα 
προκφψουν ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα.  

Τα υλικά που απαιτοφνται φαίνονται αναλυτικά ςτον Ρροχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ και 
κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  

 

CPV ΡΕΙΓΑΦΗ 

44810000-1 Χρϊματα επίχριςθσ 

44113700-2 Υλικά επιςκευισ οδϊν 

44114100-3 Ζτοιμο ςκυρόδεμα 

14210000-6 Αμμοχάλικο,άμμοσ, λικοτρίμματα και αδρανι υλικά 

44111000-1 Οικοδομικά υλικά 

34922000-6 Εξοπλιςμόσ διαγράμμιςθσ οδϊν 

 

Οι ποςότθτεσ των υλικϊν που είναι αναγκαία ςτο κατά τόπουσ εκτελοφμενο ζργο, κα 
προςκομίηονται ςτθ κζςθ του ζργου από τον προμθκευτι ςταδιακά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, τον 
προγραμματιςμό των εργαςιϊν από τθν Υπθρεςία, πάντα ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 74.013,24 € με 24% 
Φ.Ρ.Α. και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου Ρροςοτςάνθσ με τουσ εξισ κωδικοφσ: 
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ΚΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΓΕΓΑΜΜΕΝΗ 
ΡΙΣΤΩΣΗ 

10/6661 Υλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων 8.000,00 € 

30/6662.03 Ρρομικεια αςφαλτομείγματοσ για επουλϊςεισ οδοςτρωμάτων 6.000,00 € 

30/6662.04 Ρρομικεια ζτοιμου ςκυροδζματοσ για οδόςτρωμα-πεηοδρόμια 10.000,00 € 

30/6662.05 Ρρομικεια αμμοχάλικων για οδοφσ-πεηοδρόμια 8.000,00 € 

30/6662.07 Ρρομικεια λοιπϊν οικοδομικϊν υλικϊν 25.300,00 € 

70/6661.04 Ρρομικεια υλικϊν ςυντιρθςθσ ςχολικϊν κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 3.050,00 € 

30/6662.01 Υλικά διαγράμμιςθσ 14.000,00 € 

 

Θ προμικεια κα εκτελεςκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τθσ τιμισ, ανά ομάδα υλικϊν, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 86 του Ν. ςφμφωνα με τον ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 
147Α/8.8.2016) 

 

ΟΜΑΔΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ ΦΡΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Αϋ Οικοδομικά υλικά 22.861,50 € 5.486,76 € 28.348,26 € 

Βϋ Χρϊματα 6.450,60 € 1.548,14 € 7.998,74 € 

Γϋ Σκυρόδεμα 8.040,00 € 1.929,60 € 9.969,60 € 

Δϋ 3Α Λατομείου 6.400,00 € 1.536,00 € 7.936,00 € 

Εϋ Αςφαλτόμειγμα 4.836,00 € 

 

1.160,64 €  5.996,64 € 

ΣΤ’ Υλικά διαγράμμιςθσ 11.100,00 € 2.664,00 € 13.764,00 € 

     

 

 

Ρροςοτςάνθ, 27/11/2018 

 

Συντάχκθκε,        Ελζγχκθκε και Θεωρικθκε 

         Θ Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Τ.Υ. 

 

 

Σοφία Αναςταςιάδου         Δζςποινα Δελθγιαννίδου 

 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ         Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Β  

 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ» 

Ταχ. Δ/νςθ:      Χρ. Σακάρθ 15    
Τ.Κ.:                   66200 Ρροςοτςάνθ  ΧΗΜ/ΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ & ΣΑΤΑ 
Ρλθροφ.:         Αναςταςιάδου Σοφία    
Τθλ. :                 25223 50115  ΡΟΫΡ: 74.013,24 € 
Φαξ :                 25223 50191   
E-mail :             texniki@prosotsani.gr   
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Αϋ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

α/α Ρεριγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 
Τιμι Μονάδασ 
€ (χωρίσ ΦΡΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 

(χωρίσ ΦΡΑ) 

Α1 Τςιμζντο κοινό πόρτλαντ 25 Kg ΤΕΜ 500 3,60 1.800,00 

Α2 Τςιμζντο λευκό 25 Kg ΤΕΜ 8 6,30 50,40 

Α3 Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ 25 Kg ΤΕΜ 10 9,00 90,00 

Α4 Σχάρεσ γαλβανιηζ βαρζουσ τφπου 1,00x0,30 ΤΕΜ 5 58,70 293,50 

Α5 Σχάρεσ γαλβανιηζ βαρζουσ τφπου 1,00x0,26 ΤΕΜ 5 49,00 245,00 

Α6 Σχάρεσ γαλβανιηζ βαρζουσ τφπου 1,00x0,21 ΤΕΜ 5 40,65 203,25 

Α7 Σχάρα γαλβανιηζ 0,20x1,00 ΤΕΜ 10 22,60 226,00 

Α8 Λαμαρίνεσ τραπεηοειδείσ- Αλουηίλ M2 10 5,45 54,50 

Α9 
Τραπεηοειδισ γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 
2000x1000x0,05 

Μ2 10 5,90 59,00 

Α10 
Συρματόπλεγμα περιφράξεων 65x65 
(1,8mm) 1,50m 

Μ2 400 1,00 400,00 

Α11 Αγκακωτό Σφρμα περίφραξθσ μικουσ 100μ ΤΕΜ 2 9,00 18,00 

Α12 
Ράςςαλοσ περίφραξθσ γαλβανιςμζνθσ 
μορφοςωλινασ Φ48, 2,0mm, 1,50m με 
τάπα 

Μ 150 3,00 450,00 

Α13 
Ράςςαλοσ περίφραξθσ από μορφοςίδθρο 
(ςιδθρογωνιζσ 40x40x3mm μικουσ 2,00 
μζτρων)  

TEM 30 4,55 136,50 

Α14 Σφρμα περίφραξθσ (οφγια) γαλβανιηζ KG 18 1,80 32,40 

Α15 Δομικό Ρλζγμα T92 ΤΕΜ 29 10,85 314,65 

Α16 Δομικό Ρλζγμα Τ131 ΤΕΜ 29 19,00 551,00 

Α17 
Χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ υψθλισ 
αντοχισ S500s, S220s 

KG 750 0,85 637,50 
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A18 Άμμοσ κονιοδεμάτων Μ3 10 22,60 226,00 

A19 Άμμοσ κονιοδεμάτων ςε μεγαςάκκο (1Μ3) ΣΑΚΙ 5 27,00 135,00 

A20 Γαρμπίλι ανάμεικτο Μ3 10 22,60 226,00 

A21 Γαρμπίλι ςε μεγαςάκκο (1Μ3) ΣΑΚΙ 4 27,00 108,00 

A22 Αςβζςτθσ ςε ςακί  20 Kg ΣΑΚΙ 300 2,30 690,00 

A23 
Ζτοιμο τςιμεντοκονίαμα για το "πεταχτό 
χζρι" του ςοβά 25kg 

ΣΑΚΙ 4 4,50 18,00 

A24 Ζτοιμοσ ςοβάσ βαςικισ ςτρϊςθσ 25kg ΣΑΚΙ 70 5,45 381,50 

A25 Ζτοιμοσ ςοβάσ μονισ ςτρϊςθσ 30kg ΣΑΚΙ 40 4,50 180,00 

A26 Ζτοιμοσ ςοβάσ ςε ςακί 25 Kg ΣΑΚΙ 20 4,50 90,00 

A27 Μαρμαρόςκονθ ςε ςακί 20 Kg ΣΑΚΙ 5 1,80 9,00 

A28 
Ρλαςτικοποιθτικό κονιαμάτων - 
Αντικακιςτά τον αςβζςτθ 

KG 30 1,80 54,00 

A29 
θτινοφχοσ ςοβάσ τςιμεντοειδοφσ βάςθσ 
λεία επιφάνεια, λευκόσ ι ζγχρωμοσ, 
υδαταπωκθτικόσ 25kg 

ΣΑΚΙ 10 4,50 45,00 

A30 θτινοφχοσ τςιμεντόςτοκοσ KG 10 1,00 10,00 

A31 Ταχφπθκτοσ, λευκόσ επιςκευαςτικόσ ςοβάσ KG 200 0,70 140,00 

A32 Κεραμίδια ολλανδικά ΤΕΜ 300 0,50 150,00 

A33 Κεραμίδια μεςογειακά ΤΕΜ 200 0,60 120,00 

A34 Κορυφοκζραμοι ΤΕΜ 20 0,90 18,00 

A35 Στεγανωτικι μεμβράνθ κεραμοςκεπϊν Μ2 50 0,90 45,00 

A36 Τοφβλα μονά 6 οπϊν ( 9x15x33) ΤΕΜ 600 0,35 210,00 

A37 Τοφβλα  (20x15x33) ΤΕΜ 100 0,60 60,00 

A38 Τςιμεντόλικοι ΤΕΜ 300 0,55 165,00 

A39 Ρορομπετόν τφπου ΥΤΟΝG 25Χ60Χ10 Μ3 0,2 99,00 19,80 

A40 Τςιμεντοςωλινεσ Φ800 Μ 2 36,00 72,00 

A41 Τςιμεντοςωλινεσ Φ1000 Μ 2 45,00 90,00 

A42 Κυβόλικοι γκρί 20Χ10 Μ2 50 8,20 410,00 

A43 Κυβόλικοι ζγχρωμοι 20Χ10 Μ2 30 8,20 246,00 

A44 Κράςπεδα πεηοδρομίου Μ 20 3,35 67,00 

A45 Ρλάκεσ βοτςαλωτζσ 40Χ40Χ4  Μ2 400 11,75 4.700,00 

A46 Ρλάκεσ ζγχρωμεσ 40Χ40Χ4 Μ2 50 7,70 385,00 

A47 
Ρλάκεσ Ακροβουνίου Σχιςτόλικου 
(ακανόνιςτθ) 

Μ2 50 4,55 227,50 

A48 
Ρλάκεσ Ακροβουνίου Σχιςτόλικου 
(ορκογωνιςμζνθ) 

Μ2 20 16,70 334,00 

A49 
Αρμόςτοκοσ πορςελάνινθσ υφισ, 
υδαταπωκθτικόσ 

KG 10 1,80 18,00 

A50 
Στόκοσ ακρυλικόσ πλακιδίων 0-5 mm αρμόσ 
ςε ςυςκευαςία 5 Kg 

KG 40 1,35 54,00 

A51 Στόκοσ ακρυλικόσ 280ml ΤΕΜ 50 1,80 90,00 

A52 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ ςυςκευςία 20kg ΤΕΜ 10 10,00 100,00 

A53 
Κόλλα πλακιδίων ακρυλικι λευκι C2TE 25 
Kg 

TEM 60 11,75 705,00 
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A54 
Ρλακίδια δαπζδου κεραμικά αντοχισ ςε 
απότριψθ ¨GROUP 4¨ αντιολιςκθρά λευκά ι 
ζγχρωμα 

Μ2 60 9,00 540,00 

A55 Ρλακίδια δαπζδου αντιολιςκθρά γρανίτθ Μ2 60 14,00 840,00 

A56 
Ρλακίδια τοίχου ματ ι γυαλιςτερά αντοχισ 
ςε απότριψθ υδατοαπορροφθτικότθτασ  
Ε<0,5% λευκά ι ζγχρωμα 

Μ2 90 14,00 1.260,00 

A57 Καηανάκι ΤΕΜ 3 27,00 81,00 

A58 Κϊνοι οδικισ ςιμανςθσ ΤΕΜ 30 7,20 216,00 

A59 Υαλοπίνακεσ μονοί πάχουσ 5χιλ Μ2 2 22,00 44,00 

A60 Υαλοπίνακεσ διπλοί 4-12-4 Μ2 2 27,00 54,00 

A61 Δομικι  ξυλεία για τεγίδεσ, επιτεγίδεσ Μ3 4,5 226,00 1.017,00 

A62 
Μιςόταβλεσ πάχουσ 1,8 εκ από ξυλεία 
ελάτθσ 

Μ3 3 181,00 543,00 

A63 Γυψοςανίδεσ  απλζσ Μ2 120 2,50 300,00 

A64 Γυψοςανίδεσ ανκυγρζσ Μ2 60 4,00 240,00 

A65 Διογκωμζνθ πολυςτερίνθ 25kg/m3 Μ3 1 59,00 59,00 

A66 Κανάλια οροφισ Μ 100 0,80 80,00 

A67 Ρεριμετρικόσ οδθγόσ οροφισ Μ 100 0,60 60,00 

A68 Υδρορροζσ γαλβανιηζ Μ 20 7,50 150,00 

A69 Υγρι πίςςα KG 40 1,35 54,00 

A70 Σακουλάκι άμμο 20kg ΣΑΚΙ 300 1,35 405,00 

Α71 Ρετροβάμβακα 50kg/m3 Μ2 128 3,50 448,00 

A72 Χαλαηιακό αςτάρι 5Kg ΤΕΜ 10 13,00 130,00 

Α73 Υδράςβεςτοσ (αςβζςτθσ ςκόνθ) 25kg ΤΕΜ 30 6,00 180,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ: 22.861,50 

ΦΡΑ 24% 5.486,76 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΜΕ 24% ΦΡΑ: 28.348,26 
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ΟΜΑΔΑ Βϋ ΧΩΜΑΤΑ 

α/α Ρεριγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 
Τιμι 

Μονάδασ € 
(χωρίσ ΦΡΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 
(χωρίσ 
ΦΡΑ) 

B1 Υδρόχρωμα ςε ςυςκευαςία 9 L  ΤΕΜ 45 12,00 540,00 

B2 Ρλαςτικό λευκό ςε ςυςκευαςία 3 L ΤΕΜ 35 10,00 350,00 

B3 Ρλαςτικό λευκό ςε ςυςκευαςία 9 L  ΤΕΜ 50 25,00 1.250,00 

B4 Ρλαςτικό ζγχρωμο 9 L (ΕΡΙΛΟΓΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ) TEM 45 29,00 1.305,00 

B5 Ρλαςτικό βαςικό (κόκκινο, κεραμιδί, ϊχρα, μπλζ, 
κίτρινο, καφζ, πράςινο, μαφρο κλπ) ςε 
ςυςκευαςία 375 ml βαςικό  

ΤΕΜ 10 3,50 35,00 

Β6 ιπολίνθ νεφτιοφ λευκι ι ζγχρωμθ απόχρωςθσ 
επιλογισ τθσ υπθρεςίασ  ςε ςυςκευαςία 750 ml  

ΤΕΜ 30 8,00 240,00 

B7 Αςτάρι ακρυλικό ςε ςυςκευαςία 0,75 L ΤΕΜ 5 3,50 17,50 

B8 Αςτάρι ακρυλικό  ςε ςυςκευαςία 3 L ΤΕΜ 6 10,00 60,00 

B9 Διαλυτικό νίτρου ςε ςυςκευαςία 750 ml  ΤΕΜ 10 4,00 40,00 

B10 white spirit ςε ςυςκευαςία 400 ml TEM 5 2,00 10,00 

B11 Τςιμεντόχρωμα απόχρωςθσ επιλογισ τθσ 
υπθρεςίασ ςε ςυςκευαςία 9 L 

ΤΕΜ 40 32,00 1.280,00 

B12 Σπρζι βαφισ διάφορα χρϊματα ΤΕΜ 10 3,50 35,00 

B13 Γαλάκτωμα αδιαβροχοποίθςθσ & 
ςτακεροποίθςθσ επιφανειϊν ςιλικονοφχο 

KG 1 4,50 4,50 

B14 Αντιμυκθτιακι/Αντιμουχλικι ςιλικόνθ ΤΕΜ 19 5,00 95,00 

B15 Αςτάρι πρόςφυςθσ ςοβάδων KG 30 3,60 108,00 

B16 Βελτιωτικι ρθτίνθ για κόλλεσ και αρμόςτοκουσ KG 1 3,60 3,60 

B17 Αφρόσ πολυουρεκάνθσ 750ml ΤΕΜ 15 5,00 75,00 

B18 Σιλικόνθ γενικισ χριςθσ ΤΕΜ 20 2,50 50,00 

B19 Υβριδικό ελαςτομερζσ ςτεγανωτικό ταράτςασ 
λευκό ςε ςυςκευαςία 13 kgr 

ΤΕΜ 11 50,00 550,00 

B20 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ ςε ςυςκευαςία 20 kgr ΤΕΜ 2 12,00 24,00 

B21 Γυαλόχαρτο  διάφορα νοφμερα ΤΕΜ 20 0,60 12,00 

B22 Γφψοσ οικοδομϊν (25 kgr) ΤΕΜ 2 7,00 14,00 

B23 Κοντάρια βαψίματοσ 2 μετρα μεταλλικά ΤΕΜ 6 3,00 18,00 

B24 Κοντάρια βαψίματοσ 3 μετρα μεταλλικά ΤΕΜ 2 4,00 8,00 

B25 Κονταροπίνελλα 2 1/2" ΤΕΜ 10 3,50 35,00 

B26 Κονταροπίνελλα 3'' ΤΕΜ 5 4,00 20,00 

B27 καλυπτικό νάυλον ψιλό  ςε πακζτο 20 m2 ΤΕΜ 20 1,00 20,00 

B28 Ρινζλα  1 1/2" διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5 2,50 12,50 

B29 Ρινζλα  2" διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5 3,50 17,50 

B30 Ρινζλα  2 1/2"  διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5 5,00 25,00 

B31 Ρινζλα 3" διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5 6,00 30,00 
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B32 Ριςτόλι ςιλικόνθσ ΤΕΜ 2 5,00 10,00 

B33 ολλά πλαςτικοφ τφπου Rolex Νο 18 κομπλζ με 
χζρι 

ΤΕΜ 3 14,00 42,00 

B34 ολλάκια μικρά  ΤΕΜ 10 1,00 10,00 

B35 Σπάτουλεσ N 16 (με ξφλινθ λαβι με λάμα 
τουλαχιςτον 140mm) 

ΤΕΜ 4 4,00 16,00 

B36 Σπάτουλεσ N 18 (με ξφλινθ λαβι με λάμα 
τουλαχιςτον 140mm) 

ΤΕΜ 4 4,50 18,00 

B37 Στραβοπίνελα 3¨ ΤΕΜ 4 2,50 10,00 

B38 Χαρτί οντουλζ πλάτουσ 1 μζτρου ΜΕΤΟ 100 0,40 40,00 

B39 Χαρτοταινία 5 εκ ΤΕΜ 10 2,00 20,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ: 6.450,60 

ΦΡΑ 24% 1.548,14 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Βϋ ΜΕ 24% ΦΡΑ: 7.998,74 

 

 

 

  ΟΜΑΔΑ Γϋ ΣΚΥΟΔΕΜΑ     

α/α Ρεριγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

Τιμι 
Μονάδασ 

€ (χωρίσ 
ΦΡΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 

(χωρίσ 
ΦΡΑ) 

Γ1 Σκυρόδεμα C 16/20 Μ3 
134 

60 8.040,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 8.040,00 

ΦΡΑ 24 % 1.929,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γϋ ΜΕ 24% ΦΡΑ 9.969,60 

 

 
 
 
 

    ΟΜΑΔΑ Δϋ 3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ    

α/α Ρεριγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

Τιμι 
Μονάδασ 

€ (χωρίσ 
ΦΡΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 

(χωρίσ 
ΦΡΑ) 

 Δ1 3Α Λατομείου   Μ3 640 10 6.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δϋ ΧΩΙΣ ΦΡΑ: 6.400,00 

ΦΡΑ 24 % 1.536,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ’ ΜΕ 24% ΦΡΑ 7.936,00 
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        ΟΜΑΔΑ Eϋ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ     

α/α Ρεριγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

Τιμι 
Μονάδασ 

€ (χωρίσ 
ΦΡΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 

(χωρίσ 
ΦΡΑ) 

E1 ΨΥΧΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΡΟΥΛΩΣΕΙΣ 
ΟΔΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑ (25KG) 

ΤΕΜ 744 6,5 4.836,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 4.836,00 

ΦΡΑ 24 % 1.160,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε’ΜΕ 24% ΦΡΑ 5.996,64 

 

 
 
 
 

    ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ ΧΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΗΣ 

α/α Ρεριγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

Τιμι 
Μονάδασ 

€ (χωρίσ 
ΦΡΑ) 

Δαπάνθ 
υλικοφ € 

(χωρίσ 
ΦΡΑ) 

1 ΛΕΥΚΟ ΑΚΥΛΙΚΟ ΧΩΜΑ ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΘΣ (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ) 

 KG 3.750 2,6 9.750,00 

2 ΓΥΑΛΟΣΦΑΙΙΔΙΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ) KG 1250 1,08 1.350,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' ΧΩΙΣ ΦΡΑ: 11.100,00 

ΦΡΑ 24% 2.664,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24%  13.764,00 

 

 

 

Ρροςοτςάνθ, 27/11/2018 

 

Συντάχκθκε,        Ελζγχκθκε και Θεωρικθκε 

         Θ Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Τ.Υ. 

 

 

Σοφία Αναςταςιάδου         Δζςποινα Δελθγιαννίδου 

 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ         Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γ  

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΑΜΑΣ 

ΔΘΜΟΣ ΡΟΣΟΤΣΑΝΘΣ 

  

 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

Τα προσ προμικεια υλικά οφείλουν να διακρίνονται για τθν αρτιότθτα τουσ, να φζρουν ςιμανςθ CE, και 
να ςυμμορφϊνονται με τα αντίςτοιχα ελλθνικά και εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, που 
διζπουν το κακζνα από αυτά (ΦΕΚ 386Β/20.03.2007), κακϊσ και με τισ διεκνϊσ ακολουκοφμενεσ 
πιςτοποιιςεισ καταςκευισ και λειτουργίασ (DIN, ISO, VDE κ.λ.π.). Σχετικά με το είδοσ και τθν ποιότθτα των 
υλικϊν, τισ δειγματολθψίεσ, τισ δοκιμαςίεσ και τουσ ελζγχουσ όλων των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν, 
ιςχφουν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, όςα ορίηονται ςτισ παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ςτα Ρρότυπα 
του ΕΛΟΤ, ςτουσ κανονιςμοφσ και τουσ νόμουσ του κράτουσ, όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά, ςτουσ 
ςυμβατικοφσ όρουσ και τζλοσ ςε κάκε άλλθ νεότερθ διάταξθ, νόμο, κανονιςμό, απόφαςθ κλπ., που 
αντικακιςτά ι ςυμπλθρϊνει τισ διατάξεισ των προδιαγραφϊν αυτϊν. Τζλοσ, για ό,τι δεν καλφπτεται από 
τα παραπάνω ιςχφουν οι προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι. 

ΟΜΑΔΑ Α': ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Α1, Α2, Α3 ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΟΙΝΑ, ΛΕΥΚΑ, ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΘΞΘΣ 

Τα τςιμζντα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ Τςιμζντων (Ρ.Δ 29.2.1980) και 
του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ. Το δελτίο παράδοςθσ και θ ςυςκευαςία του τςιμζντου 
πρζπει να αναγράφουν τον τφπο του τςιμζντου, τθν κατθγορία του κακϊσ και το ςιμα τθσ εταιρείασ που 
το παραςκευάηει. Τα τςιμζντα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ δομικζσ καταςκευζσ οφείλουν να είναι 
ςυμμορφωμζνα με τισ απαιτιςεισ των προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1971:2000 και επομζνωσ να φζρουν τθν 
ςιμανςθ CE επί τθσ ςυςκευαςίασ αυτϊν. Δεν κα χρθςιμοποιείται τςιμζντο θλικίασ πζραν των τριϊν 
μθνϊν. 

Α4-Α7 Σχάρεσ γαλβανιηζ 

Γαλβανιηζ ςχάρα βαρζουσ τφπου 1,00x0,30 

Γαλβανιηζ ςχάρα βαρζουσ τφπου 1,00x0,26 

Γαλβανιηζ ςχάρα βαρζουσ τφπου 1,00x0,21  
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Γαλβανιηζ ςχάρα 0,20x1,00 

 

Α8 -Α9 ΛΑΜΑΙΝΕΣ ΤΑΡΕΗΟΕΙΔΘΣ  

Λαμαρίνεσ Τραπεηοειδείσ (τφποσ 40/128), πάχουσ 0,50mm 

Γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα διαμορφωμζνθ ςε τραπεηοειδι μορφι με διαςτάςεισ 2000x1000μμ και πάχοσ 
0.5μμ, με ποιότθτα χάλυβα DX51D κατά EN 10142/90 και ποιότθτα γαλβανίςματοσ ≥ Η150 (150 gr/m2) 

Α10 ΣΥΜΑΤΟΡΛΕΓΜΑ ΡΕΙΦΑΞΕΩΝ 

ΣΥΜΑΤΟΡΛΕΓΜΑ Ν12 (6,5 Χ 6,5) (1,80χιλ)+-0,05χιλ. με πάχοσ ςφρματοσ 1.8mm, κουτάκι πλζγματοσ 
65x65mm, φψοσ πλζγματοσ 1.50m 

Α11 ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΣΥΜΑ ΡΕΙΦΑΞΘΣ 

Αγκακωτό Σφρμα περίφραξθσ μικουσ 100μ 

Α12 ΡΑΣΣΑΛΟΣ ΡΕΙΦΑΞΘΣ (ΜΟΦΟΣΩΛΘΝΑΣ) 

Ράςςαλοσ περίφραξθσ γαλβανιςμζνθσ μορφοςωλινασ Φ48, 2,0mm πάχουσ και μικουσ 1,50m. 

Α13 ΡΑΣΣΑΛΟΣ ΡΕΙΦΑΞΘΣ (ΣΙΔΘΟΓΩΝΙΕΣ) 

Ράςςαλοσ περίφραξθσ γωνιακισ ιςοςκελοφσ διατομισ (γωνιζσ) 40χ40χ3 και μικουσ 2,00m. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΡΑΧΟΣ (mm) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΘ ΔΙΑΤΟΜΘ 
(cm2) 

ΜΘΚΟΣ (m) ΒΑΟΣ (kg) 

40x40x3 3,00 2,35 2,00 3,68 

Α14 ΣΥΜΑ ΡΕΙΦΑΞΘΣ 

Σφρμα περίφραξθσ (οφγια), γαλβανιηζ, διαφόρων διαμζτρων 

Α15 ΡΛΕΓΜΑ STIV 0.92 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΑΧΟΣ (mm) ΑΝΟΙΓΜΑ (cm) ΜΘΚΟΣ (m) ΦΥΛΛΑ/ΔΕΜΑ 

092 4,20 15 Χ 25 5,00 100 

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΡΛΙΣΜΟΥ Β500Α 

Α16 ΡΛΕΓΜΑ STIV Τ.131 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΑΧΟΣ (mm) ΑΝΟΙΓΜΑ (cm) ΜΘΚΟΣ (m) ΦΥΛΛΑ/ΔΕΜΑ 

Τ131 5,00 15 Χ 15 5,00 100 

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΡΛΙΣΜΟΥ Β500Α 

Α17 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ S500s, S220s 

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ κα ζχει τεχνικά χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ 1421 
(ςυγκολλθςιμότθτα χωρίσ προχποκζςεισ, ελάχιςτο όριο διαρροισ 500 N/mm2, ολκιμότθτα, ευκαμψία). 

Θ Υπθρεςία δικαιοφται να κρίνει τον βακμό διαβρϊςεωσ, να τθν ελζγξει εργαςτθριακόσ κατά τθν παρ. 
4.5.9 τθσ ΕΤΕΡ 1501-01-02-01-00 και τα Σχόλια του ΚΤΧ-2008 και να απορρίψει ι να αρνθκεί τθν χριςθ 
μιασ ποςότθτασ χαλφβων, αν κατά τον χρόνο προςκομίςεωσ ςτο εργοτάξιο ι τον χρόνο χρθςιμοποιιςεωσ 
τουσ παρουςιάηουν εκτεταμζνεσ δυςμενείσ ενδείξεισ. 

Θ Υπθρεςία δικαιοφται επίςθσ να απαιτιςει ι/και να προβεί ςτον ζλεγχο του «αναγλφφου» των ράβδων. 
Οι νευρϊςεισ των ράβδων πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ 1421 και του 
Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Χαλφβων (KTX-2008 3.1.2). 

Α18, Α19, Α20, Α21 ΑΔΑΝΘ ΥΛΙΚΑ 
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Σφμφωνα με τθν οδθγία 89/106/ΕΟΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία εναρμονίςτθκε ςτθν Ελλθνικι 
αγορά με το Ρ.Δ.334/94 (ΦΕΚ 386/Β/20-3-07), από τον Απρίλιο του 2008, τα αδρανι υλικά απαγορεφεται 
να τίκενται ςτθν κυκλοφορία, πωλοφνται, αναλϊνονται και προορίηονται για δομικά ζργα ςτθ Ελλάδα εάν 
δεν ςυμμορφϊνονται, ανάλογα με τθν χριςθ τουσ, ςτα αντίςτοιχα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ΕΝ και να φζρουν 
τθ ςιμανςθ CE από Διαπιςτευμζνο Φορζα Ριςτοποίθςθσ. 

Τα αδρανι υλικά τθσ παροφςασ προμικειασ κα πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι Ρρότυπα: 

Γαρμπίλι Σκυροδζματοσ 4- 11 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 12620. 

Άμμοσ κονιαμάτων 0- 4 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 13139. 3/Α 

Φυςικά - Χθμικά χαρακτθριςτικά (κακαρότθτα). 

Δεν πρζπει να επθρεάηουν δυςμενϊσ α) τθν πιξθ β) τθν ςκλιρυνςθ γ) τθν αντοχι δ) τθν ςτακερότθτα του 
όγκου και ε) τθν προςταςία του οπλιςμοφ από τθν διάβρωςθ. Οι παρακάτω ενϊςεισ κεωροφνται 
επιβλαβείσ: 

α) Ενϊςεισ Θείου (ανυδρίτθσ γφψοσ) προκαλεί διόγκωςθ. Θ περιεκτικότθτα ςε S03 πρζπει να είναι < 1% 

β) Ενϊςεισ Σιδιρου προκαλεί διόγκωςθ και κθλίδεσ. 

γ) Νιτρικά άλατα και αλογόνα προκαλοφν διάβρωςθ. Θ περιεκτικότθτα ςε Cl πρζπει να είναι < 0,2%. 

δ) Ενϊςεισ του μολφβδου ι του ψευδαργφρου. Ρροκαλοφν επιτάχυνςθ ι επιβράδυνςθ με μείωςθ τθσ 
αντοχισ. 

ε) Χλωριοφχοι ι φωςφορικζσ ενϊςεισ. Επιδροφν ςτον χρόνο πιξθσ.  

ςτ) Ρυριτικοί άργιλοι (αςβεςτίου, νατρίου, καλίου). 

η) Αποςακρϊςιμα ςυςτατικά (αργιλικοί ςχιςτόλικοι). Ρροκαλοφν μείωςθ αντοχισ. 

θ) Οργανικά. Ρροκαλοφν μείωςθ αντοχισ και κακυςτζρθςθ ςτθν πιξθ. 

κ) Γαιάνκρακεσ ι λιγνίτεσ. Ρροκαλοφν μείωςθ αντοχισ. Θ περιεκτικότθτα τουσ πρζπει να είναι < 1%. 

ι) Κερατόλικοι (ε.β. <2,35 ) να μθν υπερβαίνουν το 5%. 

Επίςθσ οι προδιαγραφζσ ςυνιςτοφν να αποφεφγονται πετρϊματα με ςυςτατικά που περιζχουν: 

Οπάλιο, ανδεςίτθ, ρυόλικο και δολομίτεσ γιατί προκαλοφν διόγκωςθ και ηεόλικουσ λόγω αντίδραςθσ με τα 
αλκάλια του τςιμζντου. 

Για τον προςδιοριςμό των παραπάνω ενδζχεται να ηθτθκεί από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Ρρομικειασ 
θ διενζργεια εργαςτθριακϊν ελζγχων (χθμικι ανάλυςθ, ορυκτολογικι και πετρογραφικι εξζταςθ) 
προκειμζνου να πιςτοποιθκεί θ ςυμβατότθτα των προςκομιςκζντων υλικϊν. 

Α22 ΑΣΒΕΣΤΘΣ 

Ο αςβζςτθσ κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ του τφπου που κυκλοφορεί ςτο εμπόριο, με περιεκτικότθτα 
οξειδίου του αςβεςτίου μαηί με οξείδιο του μαγνθςίου μεγαλφτερθ του 95%. Ο πολτόσ που προζρχεται 
από το ςβιςιμο του αςβζςτθ δεν πρζπει να περιζχει κρόμβουσ ι ςτερεζσ ουςίεσ και να αποτελείται κατά 
το μεγαλφτερο ποςοςτό από κολλοειδοφσ μορφισ αςβζςτθ. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ πολτοφ 
αςβζςτθ που ζχει μετατραπεί ςε ανκρακικό αςβζςτιο. Γενικά για τον αςβζςτθ ιςχφει το πρότυπο ΕΝ 459-1. 

Α23 ΕΤΟΙΜΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία 

Απόχρωςθ: γκρι 

Κοκκομετρία: ζωσ και 3 mm 

Απαίτθςθ ςε νερό: 4,25 1/ςακί 25 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,65 ± 0,10 kg/1 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,90 ± 0,10 kg/l 
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Αντοχι ςε κλίψθ: 13,00 ± 2,00 N/mm2 

Αντοχι ςε κάμψθ: 5,00 ± 0,50 N/mm2 

Ρρόςφυςθ 28 θμερϊν: 0,60 N/mm2 

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: < 0,4 kg/m2 min0,5 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ (λ10,άΚγ): 0,71 W/(m.K) για =50% 

 Συντελεςτισ διάχυςθσ υδρατμϊν (μ): 15/35 Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: 3 h ςτουσ +20οC 

Ενδεικτικοφ τφπου MARMOCRET-BOND τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν 
ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

Α24 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΘΣ ΣΤΩΣΘΣ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία 

Απόχρωςθ: γκρι 

Κοκκομετρία: ζωσ και 1,3 mm 

Απαίτθςθ ςε νερό: 4,75 l/ςακί 25 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,60 ± 0,10 kg/l 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,70 ± 0,10 kg/l 

Αντοχι ςε κλίψθ: 3,70 ± 0,50 N/mm2 

Aντοχι ςε κάμψθ: 1,20 ± 0,30 N/mm2 

Ρρόςφυςθ 28 θμερϊν: 0,50 N/mm2 

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: < 1,0 kg/m2 min0,5 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ (λ10,άΚγ): 0,67 W/(m.K) για =50% 

Συντελεςτισ διάχυςθσ υδρατμϊν (μ): 15-35 

Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: 4 h ςτουσ +20οC 

Μζγιςτο πάχοσ εφαρμογισ ςε 1 ςτρϊςθ: 30 mm 

Ενδεικτικοφ τφπου MARMOCRET-BASE τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν 
ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

Α25   ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΟΝΘΣ ΣΤΩΣΘΣ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία 

Αποχρϊςεισ: γκρι, λευκό 

Κοκκομετρία: ζωσ και 1,3 mm 

Απαίτθςθ ςε νερό: 5,70-6,30 l/ςακί 30 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,50 ± 0,10 kg/l 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,65 ± 0,10 kg/l 

Αντοχι ςε κλίψθ: 3,00 ± 0,50 N/mm2 

Aντοχι ςε κάμψθ: 1,30 ± 0,20 N/mm2 

Ρρόςφυςθ 28 θμερϊν: 0,30 N/mm2 

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: < 0,4 kg/m2 min0,5 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ (λ10,άΚγ): 0,47 W/(m.K) για =50% 

Συντελεςτισ διάχυςθσ υδρατμϊν (μ): 12-15 
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Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: 4 h ςτουσ +20οC Μζγιςτο πάχοσ εφαρμογισ: 30 mm 

Ενδεικτικοφ τφπου MARMOCRET 1 τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν 
ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Α26   ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 

Θειϊκό αςβζςτιο ςε διαφορετικά επίπεδα υγραςίασ με πρόςκετα (Υδράςβεςτοσ, ορυκτά ςυςτατικά, 
ταςιενεργά, Αικυλοκυτταρίνθ, φυςικά οξικαρβονικά οξζα). 

Μορφι: ςκόνθ 

Χρϊμα: λευκι, λευκι-μπεη, λευκι-γκρίηα  

Οςμι: άοςμθ 

Ρυκνότθτα: CaSO4 x H2O (x = 0, ya, 2): 2.3 - 3.0 g/cm3  

Δυνατότθτα μείξεωσ ςτο νερό περίπου 2 g/1 ςτουσ 20 oC 

Α27 ΜΑΜΑΟΣΚΟΝΘ 

Μαρμαρόςκονθ (CPV 14210000-6) ςε ςάκουσ των 20Kgr. Ροιοτικά χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με το 
Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13139. 

Α28 ΡΛΑΣΤΙΚΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

Απόχρωςθ: καφζ ςκοφρο 

Ιξϊδεσ: 25 mPa.s (Brookfield, +23°C) 

Ρυκνότθτα: 1,01 - 1,03 kg/1 

Ενδεικτικοφ τφπου ASOLIT τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν ζγκριςθσ τθσ 
υπθρεςίασ. 

Α29 ΘΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΘΣ ΛΕΙΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία 

Κοκκομετρία: ζωσ και 1,3 mm 

Απαίτθςθ ςε νερό: 5,00-5,50 1/ςακί 25 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,50 ± 0,10 kg/l 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,85 ± 0,10 kg/l 

Αντοχι ςε κλίψθ: 3,50 ± 1,00 N/mm2 

Aντοχι ςε κάμψθ: 1,70 ± 0,20 N/mm2 

Ρρόςφυςθ 28 θμερϊν: 0,60 N/mm2 

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: < 0,2 kg/m2 min0,5 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ (λ10,ατγ): 0,47 W/(m.K) για =50%  

Συντελεςτισ διάχυςθσ υδρατμϊν (μ): 14  

Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: 4 h ςτουσ +20Οc 

Ενδεικτικοφ τφπου MARMOCRET PLUS Fine τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα 
τφχουν ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

Α30 ΘΤΙΝΟΥΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία 

Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: 4-7 h ςτουσ +20°C 
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Απαίτθςθ ςε νερό: 6,25 l/ςακί 25 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,35 ± 0,10 kg/l 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,70 ± 0,10 kg/l 

Αντοχι ςε κλίψθ: > 20,00 N/mm2 

Aντοχι ςε κάμψθ: > 6,00 N/mm2 

Ρεριεχόμενα χλωρίδια: 0,00 % 

Ρρόςφυςθ: > 1,70 MPa 

Ρρόςφυςθ μετά από 50 κφκλουσ ψφξθσ-απόψυξθσ: > 1,60 MPa  

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: 0,25'kg'm-2'h-0,5  

Αντίδραςθ ςτθ φωτιά: Euroclass A1 

Ενδεικτικοφ τφπου PLANFIX τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν ζγκριςθσ 
τθσ υπθρεςίασ. 

Α31 ΤΑΧΥΡΘΚΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΕΡΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ 

Μορφι: τςιμεντοειδισ κονία  

Απόχρωςθ: λευκό 

Απαίτθςθ ςε νερό: 4,60 l/ςακί 25 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,70 ± 0,10 kg/l 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,90 ± 0,10 kg/l 

Αντοχι ςε κλίψθ: 3,00 ± 1,50 N/mm2 Κατθγορία Μ1 (ΕΝ 1015-11) 

Aντοχι ςε κάμψθ: 1,20 ± 0,40 N/mm2 

Αρχικι διατμθτικι αντοχι πρόςφυςθσ: 0,15 N/mm2 

Αντοχι ςε φωτιά: Κλάςθ Α1 (ΕΝ 13501-1) 

Ρυκνότθτα (ξθροφ ςκλθρυμζνου κονιάματοσ): 1700 ± 100 kg/m3 (EN 101510) 

Ρρόςφυςθ 28 θμερϊν: > 0,40 (FP:B) (EN 1015-12) 

Τριχοειδισ απορρόφθςθ νεροφ: W0 (1,4 kg/m2min0,5) (EN 1015-18) 

Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ (λ10,άτγ): 0,75 W/(m.K) (EN 1745, P=50%) 

Συντελεςτισ διάχυςθσ υδρατμϊν (μ): 9 (ΕΝ 1745) 

Ενδεικτικοφ τφπου UNICRET-FAST τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν 
ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

Α32, Α33, Α34  ΚΕΑΜΙΔΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ,ΚΟΥΦΟΚΕΑΜΟΙ 

Θ παράδοςθ κα γίνεται ςε παλζτεσ. ΕΛΟΤ ΕΝ 1024, ΕΛΟΤ ΕΝ 538, ΕΛΟΤ ΕΝ 539-1κατ.2,ΕΛΟΤ ΕΝ 539-2/C. 

Α35 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΘ ΜΕΜΒΑΝΘ ΚΕΑΜΟΣΚΕΡΩΝ 

Υλικά καταςκευισ: 3 ςτρϊςεισ, ςτρϊςθ τροποποιθμζνθσ αςφάλτου μεταξφ λεπτϊν φιλμ Ε 

Οπλιςμόσ: μθ υφαντόσ πολυεςτζρασ  

Εφελκυςτικι αντοχι: κατά μικοσ: 500 Ν / 5 cm,  εγκάρςια: 300 Ν / 5 cm  

Υδατοςτεγανότθτα: υδατοςτεγανι  

Υδρατμοπερατότθτα: Sd >100 m 

Στακερότθτα ςε κερμοκραςιακι μεταβολι: από -40οC ζωσ +80οC 
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Βάροσ: 800 g/m 

Ενδεικτικοφ τφπου ROOF-TOP τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν ζγκριςθσ 
τθσ υπθρεςίασ. 

 

Α36, Α37 ΤΟΥΒΛΑ ΜΟΝΑ 6 ΟΡΩΝ(9Χ15Χ33) ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΑ 20Χ15Χ33 

Τα τοφβλα πρζπει να ζχουν ομοιομορφία χρωματιςμοφ, αντοχι ςε κλίψθ περίπου 50Kg/cm2, πρζπει να 
είναι χωρίσ ρωγμζσ και δεν πρζπει να απορροφοφν νερό περιςςότερο από 7-15% του βάρουσ τουσ. 
Επιπροςκζτωσ κα πρζπει: 

Να είναι καλά ψθμζνα. 

Να μθν είναι υαλοποιθμζνα. 

Να είναι ςκλθρά και όχι εφκρυπτα. 

Να αναδίδουν με κροφςθ κακαρό ιχο. 

Να μθν ζχουν ςκαςίματα και κομμάτια αςβζςτου ι άλλα ξζνα ςτρϊματα. 

Να είναι πολφ καλά διαμορφωμζνα, με λεία λεπτόκοκκθ επιφάνεια και ακμζσ χωρίσ ελλείψεισ. 

Να είναι ανκεκτικά ςτον παγετό. 

Κατά τα λοιπά πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ ποιότθτασ τθσ ΕΤΕΡ 1501-0302-02-00. 

Α38 ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ   

Οι τςιμεντόπλινκοι κα είναι διαςτάςεων 34x17x17 εκατοςτά αρίςτθσ ποιότθτασ, καταςκευαςμζνοι 
τουλάχιςτον 28 θμζρεσ πριν και με εμφανζσ το χρϊμα ςκλιρυνςθσ. 

Οι τςιμεντόλικοι πρζπει να ςυνοδεφονται από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ποιότθτασ και να είναι 
ελεγμζνοι και εγκεκριμζνοι ωσ προσ τθ ςυςτολι ξιρανςθσ και τθν ικανοποιθτικι ξιρανςθ ςε ςυνκικεσ 
περιβάλλοντοσ. Θ αντοχι ςε κλίψθ και θ υδατοαπορροφθτικότθτα των τςιμεντόλικων προςδιορίηονται με 
δοκιμζσ βάςει του ΕΝ 772-3 και του ASTM C 140. Ρρζπει επίςθσ να ζχουν τθν ίδια εμφάνιςθ (ιδιαίτερα 
υφι) και να ζχουν ςυντθρθκεί με τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ. 

Α39 ΡΟΟΜΡΕΤΟΝ  ΤΥΡΟΥ  YTONG  25Χ60Χ10 

Δομικά ςτοιχεία τφπου YTONG Block που παράγονται από φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ - χαλαηιακι άμμοσ, 
τςιμζντο και νερό. Βιομθχανικό προϊόν, το οποίο παράγεται ςε διάφορα πάχθ, μεγζκθ και πυκνότθτεσ. Θ 
εξαιρετικι κερμομόνωςθ που παρζχει μζςω του αζρα που είναι παγιδευμζνοσ μζςα ςτουσ πόρουσ, είναι 
κφριο χαρακτθριςτικό του υλικοφ. Θ τιμι του ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ κα είναι 0,090 ζωσ 0,11 
kCal/mhoC. Θα ζχει δυνατότθτα να φζρει μεγάλα φορτία και εξαιρετικι αντίςταςθ απζναντι ςτθν 
πυρκαγιά. Τα Block κα φζρουν χεροφλια ϊςτε να επιτρζπουν ςτο χριςτθ να τα τοποκετιςει με εργονομία, 
εφκολα και γριγορα, πάνω ςε μία λεπτι ςτρϊςθ κόλλασ. Επίςθσ κα ζχουν αρςενικά και κθλυκά αυλάκια 
ςτισ πλευρζσ Blocks. 

Α40, Α41 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΘΝΕΣ 

Ρρομικεια τςιμεντοςωλινων, προκαταςκευαςμζνων πρεςαριςτϊν άοπλων από ςκυρόδεμα κατθγορίασ 
C16/20 διαμζτρου Φ800 και Φ1000. 

Α42, Α43 ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ 

Οι τεχνθτοί κυβόλικοι είναι ςυμπαγι προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία από ςκυρόδεμα ορκογωνικοφ 
ςχιματοσ, με διαςτάςεισ 20x10 εκατοςτά (ελάχιςτου φψουσ 6 cm), και μεγάλθσ ποικιλίασ χρωμάτων. Λόγω 
τθσ υψθλισ αντοχισ τουσ ςε κλίψθ και τθσ αντιολιςκθρισ τουσ επιφάνειασ, αποτελοφν κατάλλθλο υλικό 
επίςτρωςθσ δαπζδων επί των οποίων κυκλοφοροφν οχιματα, ακόμθ και βαρζα (π.χ. ςτακμοί 
λεωφορείων, χϊροι  φορτοεκφορτϊςεων, χϊροι ςτάκμευςθσ). Στο εμπόριο διατίκενται κυβόλικοι 
διαφόρων τφπων (ωσ προσ τθν αντοχι ςε κλίψθ, τθν τραχφτθτα τθσ επιφάνειασ κτλ). Οι τεχνθτοί κυβόλικοι 
από ςκυρόδεμα που προορίηονται για τθν επίςτρωςθ επιφανειϊν ανεξάρτθτα από τθ φφςθ τθσ 
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κυκλοφορίασ, κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ EN 1338. Ιδιαιτζρωσ ενδιαφζρει θ 
ςυμμόρφωςθ των κυβόλικων με τα κριτιρια που αναφζρονται ςτθν ανοχι των διαςτάςεων, αντοχι ςε 
κλίψθ, φκορά ςε τριβι, υδατοαπορροφθτικότθτα και ςτθν ολιςκθρότθτα. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει 
να ςυμμορφϊνονται με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 13369. 

Οι κυβόλικοι πρζπει να ζχουν αντοχι ςε μεγάλεσ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ, μθχανικι αντοχι τζτοια 
ϊςτε να ενδείκνυνται για δάπεδα με βαριά φορτία και αντοχι ςε χθμικζσ ουςίεσ και διαλυτικά. 

A44  ΚΑΣΡΕΔΑ ΡΕΗΟΔΟΜΙΟΥ 

Τα προκαταςκευαςμζνα κράςπεδα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ EN 13369. 
Ρροκαταςκευαςμζνα κράςπεδα από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 Mpa, διατομισ 0,10 Χ0,25 μ και 
0.15Χ0.30μ. αντίςτοιχα, με απότμθςθ, ςφμφωνα με τισ Ρ.Τ.Ρ., προσ καταςκευι κραςπζδων, νθςίδων 
αςφαλείασ, πεηοδρομίων, κόμβων κλπ., τα οποία κα παραςκευάηονται ςτο εργοςτάςιο με ταυτόχρονθ 
δόνθςθ και ςυμπίεςθ. 

A45  ΡΛΑΚΕΣ ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ 

Βοτςαλόπλακεσ διαςτάςεων 0,40x0,40 (βότςαλο μεςαίο), (CPV 44114250-9) με προδιαγραφζσ: 

α) Θ τάςθ κραφςεωσ τουσ κα είναι τουλάχιςτον 50 kgr/cm2.  

β) Θ φκορά τουσ ςε τριβι κα είναι μικρότερθ των 400 gr.  

γ) H υδαταπορρόφθςι τουσ, μετά από εμβάπτιςθ για 24 ϊρεσ, κα είναι μικρότερθ των 4,5% και μετά από 
εμβάπτιςθ 10 λεπτϊν κα είναι μικρότερθ των 2%. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται ςε παλζτεσ. ΕΛΟΤ ΕΝ 13369 ,ΕΛΟΤ ΕΝ1339, ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-02-02-00. 

A46 ΡΛΑΚΕΣ ΕΓΧΩΜΕΣ 

Τςιμεντζνιεσ πλάκεσ διαςτάςεων 0,40Χ0,40 και πάχουσ 3,5 εκατοςτϊν με τακάκι 10Χ10, 

Διαφόρων χρωμάτων (κυρίωσ κόκκινων και κίτρινων), (CPV 44114250-9) με τισ εξισ προδιαγραφζσ: 

α) Θ τάςθ κραφςεωσ τουσ κα είναι τουλάχιςτον 50 kgr/cm2.  

β) Θ φκορά τουσ ςε τριβι κα είναι μικρότερθ των 400 gr.  

γ) H υδαταπορρόφθςι τουσ, μετά από εμβάπτιςθ για 24 ϊρεσ, κα είναι μικρότερθ των 4,5% και μετά από 
εμβάπτιςθ 10 λεπτϊν κα είναι μικρότερθ των 2%. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται ςε παλζτεσ. ΕΛΟΤ ΕΝ 13369 ,ΕΛΟΤ ΕΝ1339, ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-02-02-00. 

Α47 Ρλάκεσ Ακροβουνίου Σχιςτόλικου (ακανόνιςτθ) 

Ακανόνιςτεσ πλάκεσ Ακροβουνίου (φυςικζσ πζτρεσ) ςε χρϊμα γκρι και αποχρϊςεισ αυτοφ, μζςου πάχουσ 3 
εκ. πιςτοποιθμζνεσ με ςιμανςθ CE. Επειδι οι ακανόνιςτεσ πλάκεσ είναι φυςικζσ πζτρεσ οι διαςτάςεισ τουσ 
ποικίλουν. 

Α48 ΡΛΑΚΕΣ ΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ (ΟΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΕΣ) 

Ρλάκεσ Ακροβουνίου (φυςικζσ πζτρεσ) ςε χρϊμα γκρι και αποχρϊςεισ αυτοφ, μζςου πάχουσ 3 εκ. 
πιςτοποιθμζνεσ με ςιμανςθ CE κομμζνεσ ςε ορκογϊνιο ςχιμα. Οι πλάκεσ κα παραδοκοφν ςε διάφορα 
πλάτθ και μικθ ανάλογα με τισ επί τόπου ανάγκεσ. 

A49   ΑΜΟΣΤΟΚΟΣ ΡΟΣΕΛΑΝΙΝΘΣ ΥΦΘΣ, ΥΔΑΤΑΡΩΘΘΤΙΚΟΣ 

Βάςθ: τςιμεντοειδισ κονία 

Αποχρϊςεισ: 34 διαφορετικζσ 

Απαίτθςθ ςε νερό: 1,10 1/ςακί 4 kg 

Φαινόμενο βάροσ ξθροφ κονιάματοσ: 1,18 ± 0,05 kg/1 

Φαινόμενο βάροσ υγροφ κονιάματοσ: 1,95 ± 0,05 kg/1 

Θερμοκραςία εφαρμογισ: από +5°C ζωσ +35°C 



 

Σελίδα 52 

Αντοχι ςε τριβι: < 1000 mm3 

Αντοχι ςε κλίψθ: 30,00 N/mm2 

Αντοχι ςε κάμψθ: 7,50 N/mm2 

Συρρίκνωςθ πιξθσ: < 2 mm/m 

Απορρόφθςθ νεροφ: 

μετά από 30 min: < 2 g 

μετά από 240 min: < 5 g 

Χρόνοσ ηωισ ςτο δοχείο: τουλάχιςτον 2 h ςτουσ +20°C  

Βατότθτα: μετά 10 h ςτουσ +20°C 

Ενδεικτικοφ τφπου MULTIFILL SMALTO 1-8 τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα 
τφχουν ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

A50 ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΥΛΙΚΟΣ ΡΛΑΚΙΔΙΩΝ ΛΕΥΚΟΣ 0-5 MM ΑΜΟΣ ςε ςυςκευαςία 5 Kg 

Αρμόςτοκοσ πλακιδίων ζγχρωμοσ, λεπτόκοκκοσ, κατθγορίασ CG2 ςφμφωνα με το ΕΝ 12004, 5 κιλά. 

A51 ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΥΛΙΚΟΣ 280ml 

Ζτοιμοσ προσ χριςθ, ακρυλικόσ ςτόκοσ ςπατουλαρίςματοσ κατάλλθλοσ για εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ 
χϊρουσ. Κατάλλθλοσ για ςπατουλάριςμα επιφανειϊν από ςοβά, ςκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξφλο, 
γυψοςανίδα και τςιμεντοςανίδα. Ριςτοποιθμζνο με τθ ςιμανςθ CE. 

A52 ΣΤΟΚΟΣ ΣΡΑΤΟΥΛΑΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20KG  

Είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκοσ τςιμεντοειδισ ςτόκοσ ςε ςκόνθ, ενιςχυμζνοσ με ειδικζσ ακρυλικζσ ρθτίνεσ. 
Χρθςιμοποιείται για το ςτοκάριςμα, ςπατουλάριςμα κα τθν εξομάλυνςθ επιφανειϊν εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν χϊρων πριν το βάψιμο. Είναι κατάλλθλοσ για τοίχουσ και οροφζσ από ςοβά, μπετόν, 
γυψοςανίδεσ, τοφβλα και αντικακιςτά λαδόςτοκουσ και παρόμοια υλικά. Δουλεφεται μαλακά και εφκολα 
και ζχει πολφ καλι γεμιςτικότθτα και απόδοςθ. 

Τεχνικά  χαρακτθριςτικά : 

Απόδοςθ:  περίπου 1 m2 /kg ανά χιλιοςτό πάχουσ ςτρϊςθσ 

Στζγνωμα: Στθν αφι ςε 1-2 ϊρεσ. Δεφτερθ ςτρϊςθ μετά από 3-4 ϊρεσ. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιοφνται 
ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (υγραςία, κερμοκραςία) 

Σε ςυςκευαςία  ςάκων  των 20  κιλϊν . 

Iςοδφναμο με ΣΤΟΚΟ ΣΡΑΤΟΥΛΑΙΣΜΑΤΟΣ τθσ VIVECHROM ςειρά PRE-PAINT ι αντίςτοιχθσ άλλθσ 
εταιρείασ 

A53 ΚΟΛΛΑ ΡΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΥΛΙΚΘ 

Ακρυλικι κόλλα πλακιδίου, βάςθσ τςιμζντου, για εςωτερικι ι εξωτερικι χριςθ και για οριηόντια ι κάκετθ 
τοποκζτθςθ πλακιδίων, κατθγορίασ C2E ςφμφωνα με το ΕΝ 12004, 25 κιλά. 

A54 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΡΕΔΟΥ ΑΝΤΟΧΘΣ ΣΕ ΑΡΟΤΙΨΘ 

Κεραμικά πλακίδια εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου αντοχισ ςε απότριψθ «GROUP 4», πρεςςαριςτά ι 
εξιλαςμζνα με ι χωρίσ εφυάλωςθ, μονόχρωμα, πολφχρωμα, με ι χωρίσ ςχζδια ι ανάγλυφα κλπ 
διακοςμθτικά που κα επιλζγονται από τουσ τρζχοντεσ καταλόγουσ των παραγωγϊν με αιςκθτικά και 
τεχνικά κριτιρια. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι προδιαγραφζσ του επομζνου άρκρου. 

A55 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΡΕΔΟΥ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΘΑ 

Κεραμικά πλακίδια επίςτρωςθσ δαπζδων πρϊτθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του αντίςτοιχου, 
από τα παρακάτω, προτφπου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Τυποποίθςθσ (COMMITTEE EUROPEENNE DE 
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NORMALISATION C.E.N.) και του εναρμονιςμζνου προσ αυτό προτφπου του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 
Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ) ι άλλου Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ μζλουσ τθσ C.E.N. 

 

 

 

Α/Α Ρρότυπο Τίτλοσ προτφπου 

C.E.N         ΕΛΟΤ 

1 ΕΝ 87 ΕΛΟΤ ΕΝ 87 Κεραμικά πλακίδια και πλάκεσ δαπζδου και τοίχου - 
Οριςμοί, κατάταξθ, χαρακτθριςτικά και ςιμανςθ 

 

Στθ ςυςκευαςία των πλακϊν και πλακιδίων επίςτρωςθσ τοίχων και δαπζδων πρϊτθσ ποιότθτοσ, πρζπει να 
αναγράφονται τα ακόλουκα ςτοιχεία, με τουσ όρουσ τουσ οποίουσ θ παροφςα και το αντίςτοιχο πρότυπο 
τθσ C.E.N και του ΕΛΟΤ ορίηουν 

α) Θ εμπορικι επωνυμία του καταςκευαςτι ι το ςιμα του και θ χϊρα παραγωγισ. 

β) Θ κατάταξθ των περιεχομζνων πλακιδίων ι πλακϊν ςφμφωνα με τθν Ομάδα τουσ και το ειδικό πρότυπο 
καταςκευισ τουσ, όπωσ θ κατάταξθ αυτι κακορίηεται ςτον Ρίνακα 2 του Ρροτφπου ΕΝ 87 τθσ C.E.N και του 
εναρμονιςμζνου προσ αυτό Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 87, του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ). 

γ) Θ ζνδειξθ ότι τα περιεχόμενα πλακίδια ι πλάκεσ είναι πρϊτθσ ποιότθτασ. 

δ) Οι ονομαςτικζσ διαςτάςεισ και οι διαςτάςεισ καταςκευισ των περιεχομζνων πλακιδίων ι πλακϊν, 
τυπικζσ ι μθ τυπικζσ. 

ε) Το είδοσ τθσ επιφάνειασ με τον αντίςτοιχο όρο «εμφιαλωμζνα» και «μθ εμφιαλωμζνα» ι το αντίςτοιχο 
ςφμβολο «GL» και «UGL». 

Εκτόσ από τα παραπάνω ςτθ ςυςκευαςία των πλακιδίων ι πλανϊν κα αναγράφεται και ο αρικμόσ των 
περιεχομζνων τεμαχίων, τουλάχιςτον με το ςθμείο Χ, ακολουκοφμενο από τον αρικμό των τεμαχίων. 

Από τισ παραπάνω υποχρεωτικά αναγραφόμενεσ ςτθ ςυςκευαςία ενδείξεισ, μζςα ςε ζνα πλαίςιο πρζπει 
να αναγράφονται κατά ςειρά και χωριςτοφσ ςτίχουσ οι ακόλουκεσ : 

α) Το Ρρότυπο τθσ C.E.N προσ το οποίο τα πλακίδια ι πλάκεσ ςυμφωνοφν 

β) Θ κατάταξθ των πλακιδίων ι πλακϊν με το ςυμβολιςμό του Ρίνακα 2 τα Ρρότυπα ΕΝ 87 τθσ C.E.N και 
του εναρμονιςμζνου προσ αυτό Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 87, ο οποίοσ περιλαμβάνει: 

Το ςφμβολό κατάταξθσ ςε ομάδα 

Το πρότυπο του ΕΛΟΤ ι άλλου Εκνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ μελϊν τθσ C.E.N. 

γ) Θ ζνδειξθ ότι τα περιεχόμενα πλακίδια ι πλάκεσ είναι πρϊτθσ ποιότθτασ με ζναν από τουσ παρακάτω 
τρόπουσ : 

Α ποιότθτασ 

1θσ ποιότθτασ 

Με δυνατότθτα του καταςκευαςτι να χρθςιμοποιιςει αντί τθσ λζξθσ «ποιότθτασ» λζξθ τθσ αυτισ ζννοιασ 
ςε γλϊςςα χϊρασ τθσ οποίασ ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ είναι μζλοσ τθσ C.E.N. 

A56 ΡΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 

Ρλακίδια τοίχου 20x20 αντοχισ ςε απότριψθ «GROUP 1» υδατοαπορροφθτικότθτασ Ε<0,5% λευκά ι 
ζγχρωμα ματ ι γυαλιςτερά. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι προδιαγραφζσ του προθγοφμενθ άρκρου. 

A57 ΚΑΗΑΝΑΚΙ 
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Καηανάκι WC μεταλλικό, υψθλισ πιζςεωσ με τον μθχανιςμό λειτουργίασ, το φλοτερ και το ςπιράλ 
ςυνδζςεωσ. 

 

 

A58 ΚΩΝΟΙ ΟΔΙΚΘΣ ΣΘΜΑΝΣΘΣ 

Ρεδίο χριςθσ: ωσ υλικά οδικισ ςιμανςθσ όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται θ κυκλοφορία. Θα είναι 
πλιρωσ ανακλαςτικοί, με εναλλαςςόμενουσ λευκοφσ και κόκκινουσ δακτυλίουσ. 

Χαρακτθριςτικά: Υλικό καταςκευισ: καουτςοφκ  

Διαςτάςεισ: φψοσ: 50 cm, βάρουσ 2,2 - 2,4 kg. 

Θα ζχουν τετραγωνικι βάςθ ςχεδιαςμζνθ με τρόπο που να διαςφαλίηει απόλυτθ ιςορροπία και κα ζχουν 
τθ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ο ζνασ επάνω ςτον άλλο, με τρόπο που το ςυνολικό φψοσ να μθν υπερβαίνει 
το 20% του αρχικοφ. Στο επάνω μζροσ κα υπάρχει οπι για τθ μεταφορά και τθν εναπόκεςι τουσ. 

Χρωματιςμόσ: θ κόκκινθ μθ ανακλαςτικι επιφάνεια κα ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του 
χρωματομετρικοφ ςυςτιματοσ τθσ CIE 15,2 (1986) 

Ανακλαςτικι μεμβράνθ: κα είναι τφπου ΙΙ κατά τθν ΥΑ 16832 (ΥΡΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86). 

Σιμανςθ: (ςτθ βάςθ) καταςκευαςτισ, αρικμόσ ζγκριςθσ 

Ρρότυπα: Επικόλλθςθ ανακλαςτικισ μεμβράνθσ: ςχζδιο ευρωπαϊκοφ προτφπου CENT C 226 N 143 E 
(παρ.7.8) ι ιςοδφναμο εκνικό πρότυπο. 

Κϊνοσ: ςχζδιο ευρωπαϊκοφ προτφπου CENT C 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6)) ι ιςοδφναμο εκνικό πρότυπο 
ωσ προσ τισ μθχανικζσ αντοχζσ. 

Ζγκριςθ από αρχι κράτουσ-μζλουσ τθσ Ε.Ε. 

Α59 ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΙ 

Υαλοπίνακεσ απλοί με ζνα μόνο κρφςταλλο με πάχοσ 5 mm. 

Α60 ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΕΣ ΔΙΡΛΟΙ 

Διπλοί υαλοπίνακεσ αποτελοφμενοι από δυο κρφςταλλα τα οποία ενϊνονται περιμετρικά με ζνα προφίλ 
αλουμινίου και το όλο ςφςτθμα ςφραγίηεται με ειδικι κόλλα με διάκενο από εγκλωβιςμζνο ςτρϊμα ξθροφ 
αζρα. Τα πάχθ των κρυςτάλλων είναι 4mm και το διάκενο 12mm. 

Α61 Δομικι ξυλεία για τεγίδεσ , επιτεγίδεσ  

Ρρομικεια δομικισ πριςτισ ξυλείασ καλισ ποιότθτασ για τεγίδεσ, επιτεγίδεσ ςφμφωνα με DIN 1052, το 
DIN 18334, το DIN 4074. Πλα τα τεμάχια ξυλείασ κα κόβονται ςτισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ, ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίεσ. Πλεσ οι επιφάνειεσ ςφνδεςθσ των ξφλινων ςτοιχείων υπόκεινται ςε κατάλλθλθ 
επεξεργαςία, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ τζλεια επαφι μεταξφ τουσ. 

Α62 Μιςόταβλεσ πάχουσ 1,8 εκ από ξυλεία ελάτθσ  

A63-A64 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ 

Ρρομικεια γυψοςανίδων απλϊν και ανκυγρϊν πάχουσ 12,5mm ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ DIN 18180 

A65 ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΘ ΡΟΛΥΣΤΕΙΝΘ 

Ρρομικεια διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

A66 ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΟΦΘΣ 

Ρρομικεια καναλιϊν οροφισ 60/27mm 

A67 ΡΕΙΜΕΤΙΚΟΣ ΟΔΘΓΟΣ ΟΟΦΘΣ 

Ρρομικεια περιμετρικοφ οδθγοφ οροφισ 37/28/18mm 
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A68 ΥΔΟΟΕΣ 

Υδρορροζσ γαλβανιηζ. 

 

 

Α69 ΥΓΘ ΡΙΣΣΑ 

Ρίςςα νεροφ (αςφαλτικό γαλάκτωμα) ςε δοχεία, που περιζχει μίγμα κακαρϊν αςφάλτων και αδρανι 
υλικά. Δια εξατμίςεωσ του υδατικοφ μζςου διαςποράσ, μετά τθν εφαρμογι του υλικοφ, ςχθματίηεται ζνασ 
ςυνεχισ ςτεγανωτικόσ υμζνασ μαφρου χρϊματοσ, που δεν αναφλζγεται και δεν προςβάλλεται από αραιά 
διαλφματα οξζων και βάςεων. Ρροςβάλλεται από οργανικοφσ διαλφτεσ, λάδια και ιςχυρά χθμικά 
κακαριςτικά. 

Ρυκνότθτα 1,1 - 1,14 g/cm3 

Υπόλειμμα εξάτμιςθσ 40-60% 

Ρεριεκτικότθτα νεροφ 40-60% 

Τζφρα επί υπολείμματοσ 30-50% 

Α70 Σακουλάκι Άμμο 20kgr   

Θ άμμοσ κα πρζπει να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 για τθν Ραραςκευι 
ςκυροδζματοσ ι του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 για τθν παραςκευι διαφόρων κονιαμάτων και ςε κάκε 
περίπτωςθ να φζρει ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα. Θ παιπάλθ τθσ άμμου δεν πρζπει να 
υπερβαίνει το 16% του ξθροφ βάρουσ τθσ. 

Θ υπθρεςία μπορεί να προβεί ςε ελζγχουσ του υλικοφ ςε πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια, εάν αυτό κρικεί 
απαραίτθτο. Τα ζξοδα των ελζγχων βαρφνουν τον προμθκευτι. 

Θ άμμοσ κα παραδοκεί χφμα, ςε ςυςκευαςία των 20 Kgr ςε κζςθ που κα ορίςει θ αρμόδια υπθρεςία. 

Θ επιλογι τθσ άμμου κα είναι κατά περίπτωςθ, ζπειτα από επιλογι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ανάλογα με 
το είδοσ των εργαςιϊν που κα χρθςιμοποιθκεί και τισ εκάςτοτε ανάγκεσ. 

Α71 ΡΕΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 

Εφκαμπτεσ (50Kg/m3) πλάκεσ πετροβάμβακα για ξθρά δόμθςθ, τοιχοποιία, κεραμοςκεπζσ, ξφλινα δάπεδα. 
λ= 0,035 W/mk, Ρυκνότθτα: 50 kg/m3 

Α72 ΧΑΛΑΗΙΑΚΟ ΑΣΤΑΙ 5 KG 

Ειδικό, ζτοιμο προσ χριςθ βιομθχανικό αςτάρι ειδικισ ςφνκεςθσ με ςυνκετικζσ ρθτίνεσ και χαλαηιακά 
αδρανι επιλεγμζνθσ κοκκομετρίασ, το οποίο δθμιουργεί εξαιρετικι πρόςφυςθ ςε μθ ςυνικθ 
υποςτρϊματα, τα οποία ζχουν λεία επιφάνεια ι χαμθλι απορροφθτικότθτα. 

Ρυκνότθτα: 1,35 kg/lit. 

Χρόνοσ ςτεγνϊματοσ: 1 - 2 h 

Συςκευαςία: Δοχείο των 5 Kg 

A73 ΥΔΑΣΒΕΣΤΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΘΣ ΣΚΟΝΘ) 

Ο υδράςβεςτοσ κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ του τφπου που κυκλοφορεί ςτο εµπόριο, µε 
περιεκτικότθτα οξειδίου του αςβεςτίου µαηί µε οξείδιο του µαγνθςίου µεγαλφτερθ του 95%.  

Θ ςκόνθ υδράςβεςτου πρζπει να περνάει εξ’ ολοκλιρου από κόςκινο οπισ 0,25 mm και να ζχει 
οµοιόµορφο χρϊµα. Γενικά για τον αςβζςτθ ιςχφει το πρότυπο ΕΝ 459-1 : 2001. 

Συςκευαςία των 25Kg. 
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ΟΜΑΔΑ B'  ΧΩΜΑΤΑ -ΒΕΝΙΚΙΑ-ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ 

 

B1 ΥΔΟΧΩΜΑ 

Υδρόχρωμα (ιςοδφναμο με FIT Υδρόχρωμα τθσ VIVECHROM ι αντίςτοιχθσ άλλθσ εταιρείασ)  

Χρϊμα υδατοδιαλυτό για χριςθ ςε ταβάνια, κλιμακοςτάςια, αποκικεσ και γενικά όπου δεν απαιτοφνται 
αντοχζσ ςε πλφςιμο και λζκιαςμα. Στεγνϊνει και επαναβάφεται γριγορα. Συνδυάηει μεγάλθ λευκότθτα, 
υψθλι καλυπτικότθτα, εφκολθ εφαρμογι και πολφ καλό άπλωμα.  

Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

ΡΟΕ (Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ):  Οριακι τιμι τθσ Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατθγορία Α/α Χρϊματα ματ 
εςωτερικϊν τοίχων και οροφϊν, (ςτιλπνότθτα ≤25@60°):30 g/l(2010). Το προϊόν περιζχει κατά μζγιςτο 
4g/l ΡΟΕ. 

Απόδοςθ: περίπου 11 μ2 ανά λίτρο ανά ςτρϊςθ ςτισ κατάλλθλα προετοιμαςμζνεσ επιφάνειεσ 

Στζγνωμα: Στθν αφι περίπου ςε 1 ϊρα και επαναβαφι μετά από 4-5 ϊρεσ. 

Απόχρωςθ:  Σε διάφορεσ αποχρϊςεισ κατόπιν επιλογισ από τθν Υπθρεςία ςε ςυςκευαςίεσ των 9 λίτρων. 

B2 ΕΩΣ B5 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΜΑΤΑ 

Ρλαςτικό χρϊμα (ιςοδφναμο με NEOPAL τθσ VIVECHROM ι αντίςτοιχθσ άλλθσ εταιρείασ) 

Ρλαςτικό χρϊμα κορυφαίασ ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο, το οποίο εφαρμόηεται ςε ςοβά, μπετόν, τοφβλα, 
ξφλα κ.λπ. Είναι ιδανικό για όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ που κατοικοφνται. Χάρθ ςτθν ειδικι του 
ςφνκεςθ προςτατεφει το χριςτθ και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Διακρίνεται για τθν μεγάλθ του 
καλυπτικότθτα και απόδοςθ, τθν υψθλι του λευκότθτα και φωτεινότθτα και τισ ηωθρζσ και αναλλοίωτεσ 
αποχρϊςεισ. Δουλεφεται εφκολα, απλϊνει καυμάςια και ζχει ιςχυρι πρόςφυςθ και γριγορο ςτζγνωμα.  

Τεχνικά χαρακτθριςτικά  

ΡΟΕ (Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ):  Οριακι τιμι τθσ Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατθγορία Α/α Χρϊματα ματ 
εςωτερικϊν τοίχων και οροφϊν, ςτιλπνότθτα ≤25@60°:30 g/l(2010). Το προϊόν περιζχει κατά μζγιςτο 
10g/l ΡΟΕ. 

Ιξϊδεσ: 12-15 ps (ROTOTHINNER DIN51550, 25°C) 

Απόδοςθ: περίπου 12 m² ανά λίτρο ανά ςτρϊςθ ςτισ κατάλλθλα προετοιμαςμζνεσ επιφάνειεσ 

Ειδικό Βάροσ:  1,33 – 1,42 ± 0,02 gr/cm³ (ISO2811), ανάλογα με τθν απόχρωςθ  

Απόχρωςθ:  Σε διάφορεσ αποχρϊςεισ κατόπιν επιλογισ από τθν Υπθρεςία και ςε ςυςκευαςίεσ όπωσ 
αναφζρονται ςτον προχπολογιςμό. 

B6 ΙΡΟΛΙΝΘ 

Θ ριπολίνθ κα είναι κατάλλθλθ για εςωτερικι και εξωτερικι χριςθ. Θα ζχει εξαιρετικι καλυπτικότθτα και 
μεγάλθ ελαςτικότθτα. Θα παραμζνει αναλλοίωτθ ςτισ δυςμενείσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ, ςτο πλφςιμο 
και κα ζχει μεγάλθ αντοχι ςτο κιτρίνιςμα. 

Θ περιεκτικότθτα του προϊόντοσ ςε Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα όρια τθσ 
ΕΕ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν. 

ΑΡΟΧΩΣΕΙΣ: Τα χρϊματα κα είναι λευκά και τα βαςικά κα είναι ϊχρα, κόκκινο, μπεη, μπλε ςκοφρο, 
μαφρο, κυπαριςςί, καφζ, καναρινί. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750 ml . 

ΑΡΟΔΟΣΘ: Θ απόδοςθ τθσ ριπολίνθσ πρζπει να είναι περίπου 14-16 m2/L για κάκε επίςτρωςθ. 

Το προϊόν δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά 
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B7  ΕΩΣ B8  ΑΣΤΑΙ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Αςτάρι νεροφ. Είναι υπόςτρωμα των υδατοδιαλυτϊν χρωμάτων (πλαςτικά, ακρυλικά, τςιμεντοχρϊματα, 
Relief κα). Ρρζπει να ζχει καλυπτικότθτα και αντοχι. 

Θ περιεκτικότθτα του προϊόντοσ ςε Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα όρια τθσ 
ΕΕ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν. 

Θ απόδοςθ του αςταριοφ πρζπει να είναι περίπου 15-20 m2/L για κάκε επίςτρωςθ. 

Θ περιεκτικότθτα του προϊόντοσ ςε Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα όρια τθσ 
ΕΕ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν. 

Το προϊόν δεν πρζπει να περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και χρωμικά ι άλλα τοξικά ςυςτατικά. 

B9  ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΟΥ 

Γενικισ χριςθσ Διαλυτικό Νίτρου για νιτροκυτταρινοφχα προϊόντα. Στθ ςυςκευαςία του υλικοφ κα πρζπει 
να αναγράφει πλθροφορίεσ που αφοροφν το είδοσ του υλικοφ, τθν εμπορικι του ονομαςία, τθν 
προτικζμενθ χριςθ του, τον αρικμό παρτίδασ παραγωγισ, τον κωδικό του αρικμό και τισ θμερομθνίεσ 
παραγωγισ και λιξθσ τθσ εφαρμογισ του. Συςκευαςία: 750 ml. 

B10  WHITE SPIRIT  - ΝΕΥΤΙ 

Διαλυτικό χρωμάτων. Στθ ςυςκευαςία του υλικοφ κα πρζπει να αναγράφει πλθροφορίεσ που αφοροφν το 
είδοσ του υλικοφ, τθν εμπορικι του ονομαςία, τθν προτικζμενθ χριςθ του, τον αρικμό παρτίδασ 
παραγωγισ, τον κωδικό του αρικμό και τισ θμερομθνίεσ παραγωγισ και λιξθσ τθσ εφαρμογισ του. 
Συςκευαςία: 400 ml. 

B11  ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΩΜΑ 

Ακρυλικό τςιμεντόχρωμα νεροφ, με ειδικι ςφνκεςθ για απευκείασ βαφι ςε εμφανζσ μπετόν, ςοβά, 
τοφβλα και γενικά αλκαλικζσ επιφάνειεσ. Θα πρζπει να διατίκεται ςε λευκό και 4 ακόμθ αποχρϊςεισ 
χρωματολογίου. Συςκευαςία 9Lt. 

B12  ΣΡΕΙ ΒΑΦΘΣ 

Σπρζι ακρυλικισ βαφισ 

Στεγνϊνει ςτθν αφι ςε 15 λεπτά και ςε βάκοσ 45 λεπτά. 

Χρθςιμεφει για επιφάνειεσ από ξφλο, μζταλλο, γυαλί, κεραμικά, ςοβά, πλαςτικά, κλπ 

Αποχρϊςεισ διαφόρων Ra1 χρωμάτων. 

Υψθλι απόδοςθ βαλβίδασ, ομοιόμορφο βάψιμο. 

Συςκευαςία : Μπουκάλι των 400ml 

B13 ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΑΔΙΑΒΟΧΟΡΟΙΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ 

Μορφι: γαλάκτωμα 

Απόχρωςθ: γαλάηιο 

Ρυκνότθτα: 1,00 kg/lit 

pH: 8,5 

Ενδεικτικοφ τφπου NANO-SEAL τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν 
ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

 

 

B14 ΑΝΤΙΜΥΚΘΤΙΑΚΘ ΣΙΛΙΚΟΝΘ 
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Βάςθ: ςιλικόνθ Αποχρϊςεισ: διαφανισ, λευκι 

Δθμιουργία επιφανειακισ μεμβράνθσ: μετά από 10-15 min Ταχφτθτα ωρίμανςθσ: 2,0-2,5 mm/θμζρα 
Σκλθρότθτα κατά SHORE A: 19 ± 2 

Ενδεικτικοφ τφπου DOMOSIL-S τθσ Isomat ι με αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα τφχουν 
ζγκριςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

B15   ΑΣΤΑΙ ΡΟΣΦΥΣΘΣ ΣΟΒΑΔΩΝ 

Μορφι: παςτϊδθσ Απόχρωςθ: ανοιχτό κόκκινο Ρυκνότθτα: 1,48 kg/lit pH: 7-9 

Χρόνοσ ςτεγνϊματοσ: 1-2 h Χρόνοσ επικάλυψθσ: 4-6 h 

Ενδεικτικοφ τφπου PL-BOND τθσ Isomat ι με καλφτερεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

B16   ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΘ ΘΤΙΝΘ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΣΤΟΚΟΥΣ 

Απόχρωςθ: λευκό 

Ρυκνότθτα: 0,99 -1,01 kg/lit 

Θερμοκραςία εφαρμογισ: από +5°C ζωσ +30°C 

Ενδεικτικοφ τφπου DS-99 τθσ Isomat ι με καλφτερεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

Β17 ΑΦΟΣ ΡΟΛΥΟΥΕΘΑΝΘΣ 750ml  

Αφρόσ πολυουρεκάνθσ (ςπρεϊ) ενόσ ςυςτατικοφ, χαμθλισ διόγκωςθσ, που πολυμερίηεται με τθν 
ατμοςφαιρικι υγραςία. Ζχει άριςτθ πρόςφυςθ ςε ξφλο, τςιμζντο, πζτρεσ, μζταλλα κλπ. Ο πολυμεριςμζνοσ 
αφρόσ να είναι μθ τοξικόσ. 

B18 ΣΙΛΙΚΟΝΘ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 

Ελαςτομερζσ ςτεγανοποιθτικό ςφραγιςτικό, κατάλλθλο για ςφράγιςθ ρωγμϊν και αρμϊν ςε νεροχφτεσ 
ντουλάπια τουαλζτεσ κλπ. Ρρζπει να περιζχει αντιμυκθτικά, για να μθ μαυρίηει. 

B19 ΥΒΙΔΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΑΤΣΑΣ 

Για τθν ςτεγανοποίθςθ ταρατςϊν, ςτθκαίων, κεραμιδιϊν, ελενίτ κ.λ.π. Ιδιαίτερα ανκεκτικό ςτθν υγραςία, 
ςτθν βροχι και τα λιμνάηοντα νερά. Να είναι μαλακό ςτο "δοφλεμα, να ζχει μεγάλθ αντοχι ςτουσ 
ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ και να απλϊνεται ομοιόμορφα, ακόμθ και ςτισ ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
Ρροϊόν χαμθλϊν πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων (Ρ.Ο.Ε.). Φιλικό ςτο χριςτθ και το περιβάλλον", με υψθλι 
αδιαβροχοποίθςθ. 

B20 ΑΚΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΒΑΦΘΣ 

100% ακρυλικόσ ςτόκοσ νεροφ εςωτερικισ και εξωτερικισ χριςθσ με μεγάλθ αντοχι ςτθν υγραςία και τον 
παγετό. 

B21 ΓΥΑΛΟΧΑΤΟ 

Διάφορα νοφμερα 

B22   ΓΥΨΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (25 KG) 

B23-B24 ΚΟΝΤΑΙΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ  

Κοντάρια βαψίματοσ μεταλλικά 2 μζτρων και 3 μζτρων αντίςτοιχα. 

B25-B26 ΚΟΝΤΑΟΡΙΝΕΛΛΑ 

Κονταροπίνελα 2 ½  ίντςεσ – 3ίντςεσ με χειρολαβι, για κοντάρι ζωσ 24 cm. 

B27 ΝΑΥΛΟΝ ΧΟΝΤΟ 

Νάιλον επικάλυψθσ ψιλό 20m2 α' ποιότθτοσ. 
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B28-B31 ΡΙΝΕΛΑ 

Ρινζλα διάφορα No 1 ½”, 2”, 2 ½” 3” διπλά, να είναι από τρίχα χοιρινοφ, χρϊματοσ λευκοφ ι μαφρου, 
χειρολαβι με βίδα που βιδϊνει ςτο κοντάρι. Ιδανικά για κάκετεσ επιφάνειεσ. 

B32 ΡΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΘΣ 

B33 ΟΛΛΑ 

ολά πλαςτικοφ No 18, με βάςθ βιδωτι με παξιμάδι από γοφνα merinos κολλθμζνθ ςε δζρμα υψθλισ 
ποιότθτοσ, για μζγιςτθ απόδοςθ χρωμάτων νεροφ και διαλυτοφ  

B34 ΟΛΛΑΚΙΑ ΜΙΚΑ 

Μίνι ρολό για βαφι καλοριφζρ χνουδωτό, με χειρολαβι βιδωτι. 

B35-36 ΣΡΑΤΟΥΛΕΣ 

Σπάτουλεσ ςτοκαρίςματοσ ενιςχυμζνεσ Α' ποιότθτασ No 18 & No 16,με ξφλινθ λαβι με λάμα τουλάχιςτον 
140 mm. 

B37 ΣΤΑΒΟΡΙΝΕΛΑ 

Στραβοπίνελα 3'' με χειρολαβι διπλά ενιςχυμζνθ. 

B39 ΧΑΤΙ ΟΝΤΟΥΛΕ 

Οντουλζ χαρτί α' ποιότθτοσ ςυςκευαςίασ ρολό πλάτουσ 1 μζτρου. 

B39 ΧΑΤΟΤΑΙΝΙΑ 

Χαρτοταινία 5εκ. ιςχυρισ επικόλλθςθσ α' ποιότθτασ 
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ΟΜΑΔΑ Γϋ  ΣΚΥΟΔΕΜΑ 

Γ1 ΣΚΥΟΔΕΜΑ C16/20  

Θα γίνει προμικεια και μεταφορά του ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C16/20 με ειδικά οχιματα του 
προμθκευτι (βαρζλεσ) ςε ςθμεία που κα του υποδείξουν οι υπάλλθλοι τθσ τεχνικισ Υπθρεςίασ του 
Διμου. 

Το ζτοιμο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 κα πλθροί τισ παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

Κατθγορία ςκυροδζματοσ: C16/20 

Κατθγορία κάκιςθσ: S2 

Μζγιςτθ διάςταςθ αδρανϊν: 1’ ’ 

Λόγοσ Ν/Τ (ςυνολικό νερό): 0,70 

Λόγοσ Ν/Τ (ελεφκερο νερό): 0,65 

Φαινόμενο ειδικό βάροσ νωποφ ςκυροδζματοσ: 2.355KG/m3 

 

A:Πγκοσ τςιμζντου/m3 87 Ειδικό βάροσ τςιμζντου 3,12 ΑΡΟΛΥΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΔΑΝΩΝ 

Β:Πγκοσ ενεργοφ νεροφ/m3 172 Ειδικό βάροσ νεροφ 1,00 1000-(Α+Β)-ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΣ 
ΑΕΑΣ = 1000-(87+172)-19=722 

 

ΟΜΑΔΑ Δϋ 3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 

Δ1 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3Α (Βάςθ μεταβλθτοφ πάχουσ (ΡΤΡ Ο-155)) 

Ρρομικεια κραυςτοφ λατομείου, που κα χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ οδοςτρωμάτων μεταβλθτοφ πάχουσ 
από κραυςτά αδρανι υλικά λατομείου, ςτακεροποιοφμενου τφπου τθσ Ρ.Τ.Ρ. Ο-155 (ςφμφωνα με τθν 
ΕΤΕΡ 05-03-03-00) ςε υπζργεια ι υπόγεια ζργα, άνευ τθσ μεταφοράσ των υλικϊν (προμικεια in situ). 

Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται με μζτρθςθ των υλικϊν επί αυτοκινιτου με μζςο όγκο 7-8κ.μ./αυτοκίνθτο. Τα 
αδρανι υλικά που διατίκενται και χρθςιμοποιοφνται πρζπει να φζρουν τθν ςιμανςθ CE ανάλογα με τθ 
χριςθ τουσ. 

 ΟΜΑΔΑ Εϋ ΨΥΧΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΡΟΥΛΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑ (25KG) 

Ζτοιμο αςφαλτόμειγμα (ςε ςυςκευαςία-ςακί 25 κιλϊν) από ειδικισ ςφςταςθσ ςυνδετικό υλικό το οποίο 
εφαρμόηεται  εν ψυχρϊ ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και δεν επθρεάηεται από ακραίεσ κερμοκραςίεσ, 
χιόνι, παγετό ι βροχι. Δεν παρουςιάηει ρωγμζσ λόγω κερμοκραςιακϊν ςυςτολϊν-διαςτολϊν. Δεν 
αποκολλάται από το οδόςτρωμα και δεν παραςφρεται από τα ελαςτικά οχθμάτων. Δεν είναι απαραίτθτθ θ 
χριςθ ςυγκολλθτικισ ςτθν επιφάνεια εφαρμογισ. Είναι ακίνδυνο ςτθν χριςθ του, δεν απαιτείται καμία 
προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ που κα εφαρμοςτεί, εφαρμόηεται χωρίσ ειδικό εξοπλιςμό ι ειδικευμζνο 
προςωπικό. 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ 

ΛΕΥΚΟ ΑΚΥΛΙΚΟ ΧΩΜΑ ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 

 Για τθν προμικεια του ακρυλικοφ χρϊματοσ διαγράμμιςθσ οδϊν ιςχφει το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 
1871 “ Υλικά οριηόντιασ ςιμανςθσ οδϊν – φυςικζσ ιδιότθτεσ” και ςυγκεκριμζνα οι κατθγορίεσ LF7 για τον 
παράγοντα φωτεινότθτασ UV1 για τθν επιταχυνόμενθ γιρανςθ UV και BR2 για τθν επίδραςθ αςφάλτου. 

 Επιπλζον το χρϊμα πρζπει να πλθροί τα παρακάτω: 

1 παράγοντασ φωτεινότθτασ β: ≥0,85 (Κατθγορία LF7 , πίνακασ 1 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

2 Χρωματικζσ ςυντεταγμζνεσ: Τα χ,γ κα πρζπει να ορίηουν ςθμείο που κα βρίςκεται μζςα ςτθν 
προβλεπόμενθ για το λευκό χρϊμα περιοχι του χρωματικοφ 
διαγράμματοσ (πίνακασ 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) 

3 Καλυπτικι ικανότθτα: ≥95% (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2814:2006) 

4 επίδραςθ αςφάλτου: Δβ≤0,05 ( κατθγορία BR2, πίνακα 4 τθσ ΕΝ 1871:2000) Επίςθσ τα χ,γ 
κα πρζπει να ορίηουν ςθμείο που κα βρίςκεται μζςα ςτθν 
προβλεπόμενθ (πίνακασ 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) για το λευκό χρϊμα, 
περιοχι του χρωματικοφ διαγράμματοσ 

5 ιξϊδεσ ςε KREBS UNITS ςτουσ 
25ο C 

70 - 80 K.U. (ASTM D 562-10) 

6 Χρόνοσ ξιρανςθσ (no pick up ≤20 min (για ςχετικι υγραςία ατμόςφαιρασ ζωσ 80% και 
κερμοκραςία άνω των 25ο C - ASTM D 711-10) 

7 λεπτότθτα κόκκων (HEGMAN) ≥3 (προςδιορίηεται ςφμφωνα με το ASTM D 1210-05) 

8 αντοχι ςε φκορά μετά από 
κζρμανςθ 

≥50 kg. Ρροςδιορίηεται ωσ ακολοφκωσ: 

To χρϊμα εφαρμόηεται ςε ξθρό υμζνα πάχουσ περίπου 80 μπι πάνω 
ςε γυάλινο δοκίμιο διαςτάςεων 15 cm   χ   7 cm   καλά κακαριςμζνο 
με διαλφτθ. Το πάχοσ του ξθροφ υμζνα προςδιορίηεται  24 ϊρεσ μετά 
τθ διάςτρωςθ. Το δοκίμιο κερμαίνεται ςε πυριαντιριο  επί  3  ϊρεσ 
ςε κερμοκραςία 105 - 110 "C και εν ςυνεχεία κλιματίηεται επί  30 
λεπτά ςε κερμοκραςία 25 ± 2 °C και ςχετικι υγραςία 50 % ± 5 %. Το 
δοκίμιο υποβάλλεται ςε δοκιμαςία φκοράσ ςφμφωνα με το ASTM D 
968. Θ άμμοσ που χρθςιμοποιείται είναι θ πρότυπθ άμμοσ CEN EN 
1961. 

9 αντοχι    ςε    επιταχυνόμενθ 
γιρανςθ UVB 

Για το γθραςμζνο δοκίμιο απαιτείται αλλαγι παράγοντα 
φωτεινότθτασ Δβ≤0,05 (κατθγορία UV1) και Χρωματικζσ 
ςυντεταγμζνεσ χ,γ που ορίηουν ςθμείο που κα βρίςκεται μζςα ςτθν 
προβλεπόμενθ (πίνακασ 2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1871:2000) για το λευκό χρϊμα 
περιοχι του χρωματικοφ διαγράμματοσ 

10 Κατάςταςθ του χρϊματοσ ςτο 
δοχείο 

Το χρϊμα δεν πρζπει να παρουςιάηει ςθμαντικι κατακάκιςθ, πρζπει 
να επανζρχεται εφκολα με ανάδευςθ ςε ομοιογενι κατάςταςθ. Δεν 
πρζπει να παρουςιάηει πιξθ, ςυςςϊρευςθ, βϊλουσ, πζτςεσ ι 
διαχωριςμό χρϊματοσ. 

Ρρζπει να είναι καλά αναμεμειγμζνο, να μθν κατακάκεται και να μθ 
ςυςςωματϊνεται μόνιμα μζςα ςτο δοχείο μετά περίοδο 
αποκικευςθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ και να επανζρχεται εφκολα με 
ανάδευςθ ςτθν αρχικι του κατάςταςθ. 

11 αποκικευςθ ≥6 (Θ δοκιμι τθσ αποκικευςθσ κα γίνεται ςφμφωνα με το ASTM 
D1309). 
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12 Ευκαμψία & πρόςφυςθ Το χρϊμα δεν πρζπει να παρουςιάηει ρθγματϊςεισ, απολεπίςεισ ι 
απϊλεια πρόςφυςθσ όταν δοκιμάηεται όπωσ περιγράφεται 
ακολοφκωσ : Το χρϊμα εφαρμόηεται με υμενογράφο ςε υγρό υμζνα 
127 μπι πάνω ςε πλακίδιο λευκοςιδιρου διαςτάςεων 7,5 cm χ 12,5 
cm και βάρουσ 1,6 ζωσ 2,1 kg/m2, καλά κακαριςμζνο με διαλφτθ. Ο 
υμζνασ ξθραίνεται ςτουσ   21 - 26   °C ςε οριηόντια κζςθ επί   18ωρο, 
ςτθ ςυνζχεια κερμαίνεται ςε πυριαντιριο ςε κερμοκραςία   55 ± 2 "C 
επί   2ωρο, ψφχεται ςε κερμοκραςία δωματίου τουλάχιςτον επί   
μιςι ϊρα και κάμπτεται γφρω από ξφλινθ ράβδο διαμζτρου 12,5 cm. 

13 Αντοχι ςτο νερό Το   χρϊμα   δεν   πρζπει   να   παρουςιάηει   απϊλεια   πρόςφυςθσ, 
ξεφλουδίςματα ι άλλεσ αλλοιϊςεισ εκτόσ μιασ ελαφράσ απϊλειασ 
τθσ ςτιλπνότθτάσ του όταν δοκιμάηεται ωσ ακολοφκωσ : Το χρϊμα 
εφαρμόηεται με υμενογράφο ςε υγρό υμζνα 380 μΓΡ ςε κακαρό 
γυάλινο δοκίμιο. Ο υμζνασ ξθραίνεται ςτουσ  21 - 26  "C ςε οριηόντια 
κζςθ επί 72 ϊρεσ. Το δοκίμιο εμβαπτίηεται ακολοφκωσ κατά το ιμιςυ 
ςε αποςταγμζνο νερό ςε κερμοκραςία δωματίου για 18 ϊρεσ, 
αφινεται να ξθρανκεί ςτον αζρα επί 2ωρο και εξετάηεται. 

14 Ιδιότθτεσ ψεκάςεωσ Το χρϊμα όταν ψεκάηεται ςε οριηόντιεσ επιφάνειεσ λαμαρίνασ ι 
αλουμινίου και ςε πάχοσ υγροφ υμζνα περίπου 400 μθι, πρζπει να 
δίνει υμζνα ο οποίοσ όταν ξθραίνεται να παρουςιάηει επιφάνεια 
λεία, ομοιόμορφθ, χωρίσ ανωμαλίεσ και τραχφτθτα ι οποιαδιποτε 
άλλθ αςυνζχεια. Το χρϊμα δεν πρζπει να παρουςιάηει ραβδϊςεισ ι 
διαχωριςμό όταν ψεκάηεται ςε κακαρό γυαλί. 

15 περιεκτικότθτα ςε TiCb ποςοςτό TIO2 ςτο χρϊμα : ≥13% κ.β. 

προςδιορίηεται ςφμφωνα με το ASTM D1394-76 αναγωγικι μζκοδοσ 
JONES. 

 

ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΙΔΙΑ ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 

Τα γυάλινα αντανακλαςτικά ςφαιρίδια διαγράμμιςθσ οδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ΥΡΕΧΩΔΕ και με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1423 «υλικά επίπαςθσ, υάλινα ςφαιρίδια, 
αντιολιςκθτικά αδρανι και μείγματα αυτϊν», ςε ςυνδυαςμό με το Δ14β/οικ.57023/17-04-03 ζγγραφο του 
Κ.Ε.Δ.Ε. Για τθ δειγματολθψία ιςχφει θ προδιαγραφι, που εγκρίκθκε με τθν απόφαςθ ΒΜ5/30757/18-10-
84 (Φ.Ε.Κ. 799/Βϋ/9-11-84) και για τθ ςυςκευαςία ιςχφουν οι παρ. 4.1.5 & 4.1.6 του «τεφχουσ οδθγιϊν 
καταςκευισ διαγραμμίςεωσ οδϊν με λευκό ι κίτρινο χρϊμα», ζτουσ 1982. 

Σφμφωνα με τθν προδιαγραφι ΕΛΟΤ ΕΝ 1423 θ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των υάλινων ςφαιριδίων 
διαγράμμιςθσ οδϊν κα πρζπει να είναι θ παρακάτω: 

 

Κόςκινα ISO 565 – R40/3 μm Συνολικό ςυγκρατοφμενο βάροσ  % 

850 0 ζωσ 2 

710 0 ζωσ 10 

425 25 ζωσ 65 

250 70 ζωσ 95 

150 95 ζωσ 100 

   

  Το 80% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των ςφαιριδίων πρζπει να φζρει επικάλυψθ πρόςφυςθσ και το 20% 
επικάλυψθ επίπλευςθσ. 
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Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίςουν μαηί με τα δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 
διαγωνιςμό, πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ – ζγκριςθσ κατά CE, διλωςθ ςυμμόρφωςθσ κατά CE, 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 και υπεφκυνθ διλωςθ που κα βεβαιϊνεται θ φπαρξθ επικάλυψθσ, 
πρόςφυςθσ και επίπλευςθσ ςχετικά με τα γυάλινα ςφαιρίδια. 

Για τα υαλοςφαιρίδια :  

1) Πλοι οι τφποι υάλινων αντανακλαςτικϊν ςφαιριδίων, κα ςυνοδεφονται πάντα με πιςτοποιθτικό 
Συμμόρφωςθσ - Ζγκριςθσ κατά CE και Διλωςθ Συμμόρφωςθσ κατά CE (ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 334 – ΔΕΚ 
176/25-10-1994 και ΕΛΟΤ-ΕΝ 1423/Α1).  

2) Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται θ φπαρξθ επικάλυψθσ πρόςφυςθσ και επίπλευςθσ. 
Σαφϊσ καλφτερα τεχνικά χαρακτθριςτικά των ηθτουμζνων, κατά περίπτωςθ, είναι επικυμθτά, όπωσ επίςθσ 
και μερικζσ αποκλίςεισ από τα ηθτοφμενα. Ξενόγλωςςα πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ πρζπει να 
ςυνοδεφονται απαραίτθτα από μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

 

Ρροςοτςάνθ, 27/11/2018 

 

Συντάχκθκε,        Ελζγχκθκε και Θεωρικθκε 

         Η Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Τ.Υ. 

 

 

Σοφία Αναςταςιάδου         Δζςποινα Δελθγιαννίδου 

 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ         Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Δ 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΗΜΟΣ ΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 6255 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Χ. ΣΑΚΑΗ 15, ΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, Τ.Κ. 66200  
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Αναςταςιάδου Σ., Δελθγιαννίδου Δ. 
- Τθλζφωνο: 2522350112, 2522350111 
- Θλ. ταχυδρομείο: texniki@prosotsani.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.prosotsani.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , 
ΧΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΘΣ» 
  CPV: 44810000-1 ,44113700-2,44114100-3, 14210000-6,44111000-1 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:  
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΗΘΕΙΑ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: [42/2018] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοiv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



 

Σελίδα 68 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτθxi· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςηοκάθαπζη»)
xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxx: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντωνxxviii, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxix; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxi

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxiii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxiv. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που 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 (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xxvi

 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxiii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ε 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

ΤΟΥ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΕΔΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :………………………………………………………………………………………………………………. 

ΟΜΑΔΑ Αϋ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

α/α Ρεριγραφι ενδεικτικοφ υλικοφ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 
Τιμι 

Μονάδασ € 
(χωρίσ ΦΡΑ) 

Δαπάνθ υλικοφ 
€ (χωρίσ ΦΡΑ) 

Α1 Τςιμζντο κοινό πόρτλαντ 25 Kg ΤΕΜ 500     

Α2  Τςιμζντο λευκό 25kg ΤΕΜ 8     

Α3 Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ 25 Kg ΤΕΜ 10     

Α4 
Σχάρεσ γαλβανιηζ βαρζουσ τφπου 
1,00x0,30 

ΤΕΜ 5     

Α5 
Σχάρεσ γαλβανιηζ βαρζουσ τφπου 
1,00x0,26 

ΤΕΜ 5     

Α6 
Σχάρεσ γαλβανιηζ βαρζουσ τφπου 
1,00x0,21 

ΤΕΜ 5     

Α7 Σχάρα γαλβανιηζ 0,20x1,00 ΤΕΜ 10     

Α8 Λαμαρίνεσ τραπεηοειδείσ- Αλουηίλ M2 10     

Α9 
Τραπεηοειδισ γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 
2000x1000x0,05 

Μ2 10     

Α10 
Συρματόπλεγμα περιφράξεων 65x65 
(1,8mm) 1,50m 

Μ2 400     

Α11 
Αγκακωτό Σφρμα περίφραξθσ μικουσ 
100μ 

ΤΕΜ 2     

Α12 
Ράςςαλοσ περίφραξθσ γαλβανιςμζνθσ 
μορφοςωλινασ Φ48, 2,0mm, 1,50m με 
τάπα 

Μ 150     

Α13 
Ράςςαλοσ περίφραξθσ από 
μορφοςίδθρο (ςιδθρογωνιζσ 
40x40x3mm μικουσ 2,00 μζτρων)  

TEM 30     

Α14 Σφρμα περίφραξθσ (οφγια) γαλβανιηζ KG 18     

Α15 Δομικό Ρλζγμα T92 ΤΕΜ 29     

Α16 Δομικό Ρλζγμα Τ131 ΤΕΜ 29     

Α17 
Χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ 
υψθλισ αντοχισ S500s, S220s 

KG 750     

A18 Άμμοσ κονιοδεμάτων Μ3 10     

A19 
Άμμοσ κονιοδεμάτων ςε μεγαςάκκο 
(1Μ3) 

ΣΑΚΙ 5     

A20 Γαρμπίλι ανάμεικτο Μ3 10     

A21 Γαρμπίλι ςε μεγαςάκκο (1Μ3) ΣΑΚΙ 4     
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A22 Αςβζςτθσ ςε ςακί  20 Kg ΣΑΚΙ 300     

A23 
Ζτοιμο τςιμεντοκονίαμα για το "πεταχτό 
χζρι" του ςοβά 25kg 

ΣΑΚΙ 4     

A24 Ζτοιμοσ ςοβάσ βαςικισ ςτρϊςθσ 25kg ΣΑΚΙ 70     

A25 Ζτοιμοσ ςοβάσ μονισ ςτρϊςθσ 30kg ΣΑΚΙ 40     

A26 Ζτοιμοσ ςοβάσ ςε ςακί 25 Kg ΣΑΚΙ 20     

A27 Μαρμαρόςκονθ ςε ςακί 20 Kg ΣΑΚΙ 5     

A28 
Ρλαςτικοποιθτικό κονιαμάτων - 
Αντικακιςτά τον αςβζςτθ 

KG 30     

A29 
θτινοφχοσ ςοβάσ τςιμεντοειδοφσ βάςθσ 
λεία επιφάνεια, λευκόσ ι ζγχρωμοσ, 
υδαταπωκθτικόσ 25kg 

ΣΑΚΙ 10     

A30 θτινοφχοσ τςιμεντόςτοκοσ KG 10     

A31 
Ταχφπθκτοσ, λευκόσ επιςκευαςτικόσ 
ςοβάσ 

KG 200     

A32 Κεραμίδια ολλανδικά ΤΕΜ 300     

A33 Κεραμίδια μεςογειακά ΤΕΜ 200     

A34 Κορυφοκζραμοι ΤΕΜ 20     

A35 Στεγανωτικι μεμβράνθ κεραμοςκεπϊν Μ2 50     

A36 Τοφβλα μονά 6 οπϊν ( 9x15x33) ΤΕΜ 600     

A37 Τοφβλα  (20x15x33) ΤΕΜ 100     

A38 Τςιμεντόλικοι ΤΕΜ 300     

A39 Ρορομπετόν τφπου ΥΤΟΝG 25Χ60Χ10 Μ3 0,2     

A40 Τςιμεντοςωλινεσ Φ800 Μ 2     

A41 Τςιμεντοςωλινεσ Φ1000 Μ 2     

A42 Κυβόλικοι γκρί 20Χ10 Μ2 50     

A43 Κυβόλικοι ζγχρωμοι 20Χ10 Μ2 30     

A44 Κράςπεδα πεηοδρομίου Μ 20     

A45 Ρλάκεσ βοτςαλωτζσ 40Χ40Χ4  Μ2 400     

A46 Ρλάκεσ ζγχρωμεσ 40Χ40Χ4 Μ2 50     

A47 
Ρλάκεσ Ακροβουνίου Σχιςτόλικου 
(ακανόνιςτθ) 

Μ2 50     

A48 
Ρλάκεσ Ακροβουνίου Σχιςτόλικου 
(ορκογωνιςμζνθ) 

Μ2 20     

A49 
Αρμόςτοκοσ πορςελάνινθσ υφισ, 
υδαταπωκθτικόσ 

KG 10     

A50 
Στόκοσ ακρυλικόσ πλακιδίων 0-5 mm 
αρμόσ ςε ςυςκευαςία 5 Kg 

KG 40     

A51 Στόκοσ ακρυλικόσ 280ml ΤΕΜ 50     

A52 
Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ ςυςκευςία 
20kg 

ΤΕΜ 10     

A53 
Κόλλα πλακιδίων ακρυλικι λευκι C2TE 
25 Kg 

TEM 60     

A54 
Ρλακίδια δαπζδου κεραμικά αντοχισ ςε 
απότριψθ ¨GROUP 4¨ αντιολιςκθρά 
λευκά ι ζγχρωμα 

Μ2 60     
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A55 
Ρλακίδια δαπζδου αντιολιςκθρά 
γρανίτθ 

Μ2 60     

A56 

Ρλακίδια τοίχου ματ ι γυαλιςτερά 
αντοχισ ςε απότριψθ 
υδατοαπορροφθτικότθτασ  Ε<0,5% 
λευκά ι ζγχρωμα 

Μ2 90     

A57 Καηανάκι ΤΕΜ 3     

A58 Κϊνοι οδικισ ςιμανςθσ ΤΕΜ 30     

A59 Υαλοπίνακεσ μονοί πάχουσ 5χιλ Μ2 2     

A60 Υαλοπίνακεσ διπλοί 4-12-4 Μ2 2     

A61 Δομικι  ξυλεία για τεγίδεσ, επιτεγίδεσ Μ3 4,5     

A62 
Μιςόταβλεσ πάχουσ 1,8 εκ από ξυλεία 
ελάτθσ 

Μ3 3     

A63 Γυψοςανίδεσ  απλζσ Μ2 120     

A64 Γυψοςανίδεσ ανκυγρζσ Μ2 60     

A65 Διογκωμζνθ πολυςτερίνθ 25kg/m3 Μ3 1     

A66 Κανάλια οροφισ Μ 100     

A67 Ρεριμετρικόσ οδθγόσ οροφισ Μ 100     

A68 Υδρορροζσ γαλβανιηζ Μ 20     

A69 Υγρι πίςςα KG 40     

A70 Σακουλάκι άμμο 20kg ΣΑΚΙ 300     

A71 Ρετροβάμβακα 50kg/m3 Μ2 128     

A72 Χαλαηιακό αςτάρι 5Kg ΤΕΜ 10     

A73 Υδράςβεςτοσ (αςβζςτθσ ςκόνθ) 25kg ΤΕΜ 30   
 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ:  
  

ΦΡΑ 24%  
  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ ΜΕ 24% ΦΡΑ:  
  

 

 

 

 O  ΡΟΣΦΕΩΝ  

 

 (ΥΡΟΓΑΦΗ –ΣΦΑΓΙΔΑ) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

ΤΟΥ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΕΔΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :………………………………………………………………………………………………………………. 

  

ΟΜΑΔΑ Βϋ ΧΩΜΑΤΑ 

α/α   Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Ροςότθτα Τιμι 
Μονάδασ € 

Δαπάνθ 

€ 

B1 Υδρόχρωμα ςε ςυςκευαςία 9 L  ΤΕΜ 45     

B2 Ρλαςτικό λευκό ςε ςυςκευαςία 3 L ΤΕΜ 35     

B3 Ρλαςτικό λευκό ςε ςυςκευαςία 9 L  ΤΕΜ 50     

B4 Ρλαςτικό ζγχρωμο 9 L (ΕΡΙΛΟΓΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ) TEM 45     

B5 Ρλαςτικό βαςικό (κόκκινο, κεραμιδί, ϊχρα, μπλζ, κίτρινο, 
καφζ, πράςινο, μαφρο κλπ) ςε ςυςκευαςία 375 ml βαςικό  

ΤΕΜ 10     

Β6 ιπολίνθ νεφτιοφ λευκι ι ζγχρωμθ απόχρωςθσ επιλογισ τθσ 
υπθρεςίασ  ςε ςυςκευαςία 750 ml  

ΤΕΜ 30     

B7 Αςτάρι ακρυλικό ςε ςυςκευαςία 0,75 L ΤΕΜ 5     

B8 Αςτάρι ακρυλικό  ςε ςυςκευαςία 3 L ΤΕΜ 6     

B9 Διαλυτικό νίτρου ςε ςυςκευαςία 750 ml  ΤΕΜ 10     

B10 white spirit ςε ςυςκευαςία 400 ml TEM 5     

B11 Τςιμεντόχρωμα απόχρωςθσ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ ςε 
ςυςκευαςία 9 L 

ΤΕΜ 40     

B12 Σπρζι βαφισ διάφορα χρϊματα ΤΕΜ 10     

B13 Γαλάκτωμα αδιαβροχοποίθςθσ & ςτακεροποίθςθσ 
επιφανειϊν ςιλικονοφχο 

KG 1     

B14 Αντιμυκθτιακι/Αντιμουχλικι ςιλικόνθ ΤΕΜ 19     

B15 Αςτάρι πρόςφυςθσ ςοβάδων KG 30     

B16 Βελτιωτικι ρθτίνθ για κόλλεσ και αρμόςτοκουσ KG 1     

B17 Αφρόσ πολυουρεκάνθσ 750ml ΤΕΜ 15     

B18 Σιλικόνθ γενικισ χριςθσ ΤΕΜ 20     

B19 Υβριδικό ελαςτομερζσ ςτεγανωτικό ταράτςασ λευκό ςε 
ςυςκευαςία 13 kgr 

ΤΕΜ 11     

B20 Στόκοσ ςπατουλαρίςματοσ ςε ςυςκευαςία 20 kgr ΤΕΜ 2     

B21 Γυαλόχαρτο  διάφορα νοφμερα ΤΕΜ 20     
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B22 Γφψοσ οικοδομϊν (25 kgr) ΤΕΜ 2     

B23 Κοντάρια βαψίματοσ 2 μετρα μεταλλικά ΤΕΜ 6     

B24 Κοντάρια βαψίματοσ 3 μετρα μεταλλικά ΤΕΜ 2     

B25 Κονταροπίνελλα 2 1/2" ΤΕΜ 10     

B26 Κονταροπίνελλα 3'' ΤΕΜ 5     

B27 καλυπτικό νάυλον ψιλό  ςε πακζτο 20 m2 ΤΕΜ 20     

B28 Ρινζλα  1 1/2" διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5     

B29 Ρινζλα  2" διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5     

B30 Ρινζλα  2 1/2"  διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5     

B31 Ρινζλα 3" διπλά με  χειρολαβι ΤΕΜ 5     

B32 Ριςτόλι ςιλικόνθσ ΤΕΜ 2     

B33 ολλά πλαςτικοφ τφπου Rolex Νο 18 κομπλζ με χζρι ΤΕΜ 3     

B34 ολλάκια μικρά  ΤΕΜ 10     

B35 Σπάτουλεσ N 16 (με ξφλινθ λαβι με λάμα τουλαχιςτον 
140mm) 

ΤΕΜ 4     

B36 Σπάτουλεσ N 18 (με ξφλινθ λαβι με λάμα τουλαχιςτον 
140mm) 

ΤΕΜ 4     

B37 Στραβοπίνελα 3¨ ΤΕΜ 4     

B38 Χαρτί οντουλζ πλάτουσ 1 μζτρου ΜΕΤΟ 100     

B39 Χαρτοταινία 5 εκ ΤΕΜ 10     

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ: 0,00 

ΦΡΑ 24% 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Βϋ ΜΕ 24% ΦΡΑ: 0,00 

      

      

      

   
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ  

 

      

      

   
(ΥΡΟΓΑΦΗ -ΣΦΑΓΙΔΑ) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

ΤΟΥ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΕΔΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                                 ΟΜΑΔΑ Γϋ ΣΚΥΟΔΕΜΑ     

α/α ΥΛΙΚΟ Μονάδα μετρθςθσ Ροςότθτα Τιμι Μονάδασ € Δαπάνθ € 

Γ1 Σκυρόδεμα C 16/20 Μ3 

134 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

  

ΦΡΑ 24 %   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γϋ ΜΕ 24% ΦΡΑ   

      

      

      

   
      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ  

 

      

      

   
(ΥΡΟΓΑΦΗ --ΣΦΑΓΙΔΑ) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

ΤΟΥ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΕΔΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :………………………………………………………………………………………………………………. 

ΟΜΑΔΑ Δ :  3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ  

α/α ΥΛΙΚΟ Μονάδα μετρθςθσ Ροςότθτα Τιμι Μονάδασ € Δαπάνθ € 

 Δ1 3Α Λατομείου   Μ3 640 10   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δϋ ΧΩΙΣ ΦΡΑ:   

ΦΡΑ 24 % 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ’ ΜΕ 24% ΦΡΑ 

  

      

      

    
     Ο ΡΟΣΦΕΩΝ  

      

      

    
(ΥΡΟΓΑΦΗ -ΣΦΑΓΙΔΑ)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

ΤΟΥ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΕΔΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :………………………………………………………………………………………………………………. 

ΟΜΑΔΑ Ε:ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ  

α/
α 

ΥΛΙΚΟ Μονάδα 
μετρθςθσ 

Ροςότθτα Τιμι 
Μονάδασ 
€ 

Δαπάνθ € 

E1 

ΨΥΧΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΡΟΥΛΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 
ΣΑΚΟΥΛΑ (25KG) 

ΤΕΜ 744     

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε’ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

  

ΦΡΑ 24 % 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε’ΜΕ 24% ΦΡΑ 
  

      

      

    
Ο   

 

    

ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
  
(ΥΡΟΓΑΦΗ - 
ΣΦΑΓΙΔΑ) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

ΤΟΥ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΕΔΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :………………………………………………………………………………………………………………. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ :ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΗΣ 

α/
α 

ΥΛΙΚΟ Μονάδα 
μετρθςθσ 

Ροςότ
θτα 

Τιμι 
Μονάδασ€ 

Δαπάνθ€ 

1 ΛΕΥΚΟ ΑΚΥΛΙΚΟ ΧΩΜΑ ΔΙΑΓΑΜΜΙΣΘΣ (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ) 

 KG 3.750     

2 ΓΥΑΛΟΣΦΑΙΙΔΙΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ) KG 1250     

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' ΧΩΙΣ ΦΡΑ:   

ΦΡΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24%    

      

      

      

      

     
 Ο ΡΟΣΦΕΩΝ  

      

      

     

(ΥΡΟΓΑΦΗ -
ΣΦΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 


