
 

 

                                                                                                     

Ελληνική Δημοκρατία                                                         Bούλα,  11/9/2017 
Νομός Αττικής                                                             Aρ. Πρωτ. : 34544 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   33ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
 Αρ. Πράξης       :  33 
 Αρ. Απόφασης : 357 
 
Στη Βούλα την 4η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 30435/28-7-2017, πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα 
με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
παρόντες ήταν: 

 
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  
2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
3. ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ                       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                   Παρών  
4. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
5. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρούσα  
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
7. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                      ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
8. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ                                             ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απούσα 
9. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
    
1. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  
3. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

 

Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του 
Ν.3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική 
Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την διενέργεια της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 
ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ», του τρόπου εκτέλεσης της – συνοπτικός 
διαγωνισμός- και έγκριση διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και  όρων 
διακήρυξης της 57/2017 σχετικής τεχνικής μελέτης 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 30292/27-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής: 

 

«κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούμε, όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  λόγω 
αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) προκειμένου  

 Να έγκρινει ή μη την διενέργεια για την υπηρεσία «Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών & 
αρίθμησης οδών & λοιπών πινακίδων» με συνοπτικό διαγωνισμό. 

 Να εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης   για την εκτέλεση της ανωτέρω 
προμήθειας , με την επιφύλαξη της έγκρισης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2017 θα βαρύνει τους  
Κ.Α:  

Κ.Α  ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

30-7135.063 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

60.000,00 

3. Να εγκρίνει  την μελέτη , τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με 
την υπ΄ αριθ. 57/2017 μελέτη  της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία υποβάλλεται συνημμένα. 

                  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, 
αφού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του 
4412/2016. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 
 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 103435/37678/18-01-2017 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ. 570/2016 απόφαση του 
Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. Έτος 2017» 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του 4412/2016  
4. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»               

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

1) Εγκρίνει τη διενέργεια της «Προμήθειας πινακίδων ονομασίας οδών & αρίθμησης οδών & 
λοιπών πινακίδων» με συνοπτικό διαγωνισμό. 

2) Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσής της με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του 4412/2016 δεδομένου ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των 
60.000 € χωρίς ΦΠΑ 
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3) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 57/2017 μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

4) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς την παροχή υπηρεσίας με τίτλο 
«Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών & αρίθμησης οδών & λοιπών πινακίδων» 

5) Εγκρίνει τη διάθεση και τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 60.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, με την 
επιφύλαξη της έγκρισης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2017 θα βαρύνει τους  Κ.Α:  

 
Κ.Α  ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

30-7135.063 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ 
& ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

60.000,00 

                 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με τα άρθρα 116 
και 117 του 4412/2016. 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 16/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαγωνισμών». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 357/2017  

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  

 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 
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Ελληνική Δημοκρατία 

Περιφέρεια Αττικής 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Κυκλοφορίας , Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων 

                                                                      

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

«ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.) 

 

CPV    :  34992300-0 

 

Τόπος διεξαγωγής 

Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας 

Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Βούλα 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κων. Καραμανλή 18 

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα 

Τηλ: 213-2019955 

Fax: 213-2020159 

e-mail: promithies@vvv.gov.gr 

 

 ΒΟΥΛΑ 11/9/ 2017 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 35544 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ  

               ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
 

 Του Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
 Του Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
 Του Ν. 3548/07 ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
 Του Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α’/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 Του Ν. 3861/10 ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική   ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 
Πρόγραμμα Διαύγεια – και άλλες διατάξεις» 
 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
2. Την υπ.αριθμ. 57/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Κυκλοφορίας & 
Εγκαταστάσεων του Δήμου. 
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3. Την 357/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η διάθεση 
πίστωσης 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος των  
 

 

ΕΤΟΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ 

2017 30-71.35.063 60.000,00€ 

και με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

4. Την 16/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, έτους 
2017. 
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ»  , όπως αναλυτικά αναγράφονται στη 
Τεχνική Μελέτη (Α.Μ. 57/2017) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

 (Ορισμοί) 

Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους: 

 

«Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. 

 «Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία. 

«Υποψήφιος»: κάθε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή  ένωση προμηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά. 

«Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού»:  

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης και αξιολόγησης των προσφορών είναι αρμόδια, 
για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τη γνωμοδότηση για κάθε σχετικό ζήτημα και για  την 
αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς και την εισήγηση-πρόταση προς την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  για την έγκριση του πρακτικού και την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 

«Ανάδοχος ή Προμηθευτής ή Οικονομικός Φορέας»: ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια-
εργασία, για την οποία ισχύει ως αποδεικτικό μέσο   μόνο ο έγγραφος τύπος, δηλαδή η σύμβαση που θα 
υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου, αφού προηγηθεί η εγκριτική - κατακυρωτική  απόφαση 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης. 

«Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη και  η υπ.αρ. 57/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών-Τμήμα Κυκλοφορίας , Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και 
περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, 
η περιληπτικής διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, 
και η οποία  περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική 
προσφορά. 
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«Υπεύθυνη Δήλωση»: πρόκειται για τη δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού 
υποψηφίου  για κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής 
του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου αυτή υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς 
εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σ’ αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο 
αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος 
Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε, ότι δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παρ. 3 του N. 4250/14 
(ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014) . Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης»: πρόκειται για από ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή 
κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φoρείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 84. 

«Σύμβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται ο έγγραφος τύπος που 
θα λάβει η συμφωνία μεταξύ του μειοδότη και του Δήμου, για το σύνολο των συμφωνηθέντων αγαθών / 
υπηρεσιών  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βάρης–Βούλας–
Βουλιαγμένης επί της Λεωφόρου  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, στη ΒΟΥΛΑ από την επιτροπή 
διαγωνισμού, σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου. Ώρα 
έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών η 10:30 
π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία 
αποσφράγισης. 
 

 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή 
έλλειψης απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι 
ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς 
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί,  χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη 
ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

 

 Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί κατόπιν έκδοσης  νέας 
περιληπτικής διακήρυξης του Δημάρχου στην οποία θα ορίζεται η νέα ημερομηνία. 

 

Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα διενεργηθεί απευθείας 
ανάθεση / διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση από το Δημοτικό Συμβούλιο 
με  την κατάθεση: 

 α) Οικονομικής Προσφοράς  
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 β)Όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς  που αναφέρονται στην διακήρυξη 
εκτός από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού του 2017:  
 

ΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α (24%) 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

30-71.35.063              48.387,10€ 11.612,90€ 60.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ : 48.387,10€ 11.612,90€ 60.000,00 € 

 

(Προσφερόμενη τιμή ) 

Προσφορά που δεν υποβάλλεται σε ευρώ  και σε σταθερές τιμές, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά από την οποία  δεν προκύπτει με σαφήνεια  η τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 

   Η προσφερθείσα τιμή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά θα υποβάλλουν προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα της υπ.αρ. 
57/2017 τεχνικής μελέτης.  

 

(Τρόπος υποβολής προσφορών) 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν γραπτή προσφορά μέχρι  την  
ημερομηνία και ώρα που  ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από τον γραφείο πρωτοκόλλου και παραδίδονται στην αρμόδια 
υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι προσφορές αποστέλλονται και ταχυδρομικά με οποιονδήποτε 
τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα από αυτή  της διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 15:00. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα 
οριζόμενα  στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς τους μέχρι 
την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς 
βαρύνουν το διαγωνιζόμενο. 

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικό από τους 
περιγραφόμενους, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
επιτροπή παραλαβής των προσφορών, πριν την  εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται στην διακήρυξη 
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις υπόλοιπες . Αντίθετα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα. 
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ΑΡΘΡΟ 3 ο 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Τα τεύχη δημοπράτησης  τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά 
ισχύος είναι: 
 
     α)  Η Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού. 

     β)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     γ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     δ)  Η Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές. 

     ε)  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Το είδος που θα προμηθευτεί ο Δήμος αφορά την προμήθεια ειδών οδικής κυκλοφορίας , την προμήθεια 
και τοποθέτηση πινακίδων ονομασίας οδών και τυχόν εργασίες αποξήλωσης ή τοποθέτησης ιστών 
ονοματοθεσίας ή οδοσήμανσης . 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α   (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μονάδα 
μέτρησης 

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. € ΤΕΜΑΧΙΑ  ΔΑΠΑΝΗ  

 

1 

Πινακίδες κυκλοφορίας κινδύνου 
90 εκ. (ανακλαστικότητας τύπου 

ΙΙ) 
τεμάχια 25,00 19,00 475,00 

2 

Πινακίδες κυκλοφορίας κινδύνου 
90 εκ. (ανακλαστικότητας τύπου 

ΙΙΙ) 
τεμάχια 35,00 35,00 1225,00 

3 

Πινακίδες κυκλοφορίας 
ρυθμιστικές (ανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙ) 
τεμάχια 25,00 19,00 475,00 

4 

Πινακίδες κυκλοφορίας 
ρυθμιστικές (ανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙΙ) 
τεμάχια 35,00 35,00 1225,00 

5 
Πινακίδες Ρ-2 STOP Φ900 

(ανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ) 
τεμάχια 10,00 110,00 1100,00 

6 

Πινακίδες κυκλοφορίας 
πληροφοριακές 

(ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ) 
τεμάχια 20,00 80,00 1600,00 

7 
Πινακίδες κυκλοφορίας 

πληροφοριακές 
τεμάχια 20,00 95,00 1900,00 
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(ανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ) 

8 

Πινακίδες πρόσθετες 
ανακλαστικότητας τύπου II διαστ. 

0,40 Χ 0,20 μ. 
τεμάχια 30,00 8,00 240,00 

9 

Μεταλλικοί ιστοί στήριξης 
πινακίδων γαλβανισμένοι 2 

ιντσών 
τεμάχια 220,00 18,00 3960,00 

10 

Μεταλλικοί ιστοί στήριξης 
πινακίδων γαλβανισμένοι 3 

ιντσών 
τεμάχια 50,00 33,00 1650,00 

11 
Πινακίδες γενικές πληροφοριακές 

ψηφιακής εκτύπωσης 
μ2 20,00 90,00 1800,00 

12 

Σχολικές πινακίδες από επίπεδο 
φύλλο αλουμινίου με μεμβράνη 
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ 

μ2 40,00 118,00 4720,00 

13 
Καθρέπτες πολυκαρβονικοί με 

πλαίσιο 80 εκ. 
τεμάχια 40,00 80,00 3200,00 

14 
Κώνοι ασφαλείας 50 cm 

άθραυστοι 
τεμάχια 50,00 2,30 115,00 

15 
Άθραυστοι οριοδείκτες (Πλαστικά 

Κολωνάκια) 75 εκ. 
τεμάχια 56,00 21,00 1176,00 

16 

Άθραυστοι οριοδείκτες 
ενισχυμένοι (Πλαστικά 

Κολωνάκια) 45 εκ.  
τεμάχια 60,00 16,00 960,00 

17 
Αναλάμπων φωτεινό βέλος LED 

60Χ60 cm 
τεμάχια 2,00 260,00 520,00 

18 

Αναλάμπων φανός με πλαστική 
ζέβρα ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ 
και βάση στήριξης από καουτσούκ 

τεμάχια 4,00 66,00 264,00 

19 
Πινακίδες ονομασίας οδών 

(επιτοίχιες) 
τεμάχια 80,00 10,00 800,00 

 Μερικό Σύνολο        27405,00 

 ΦΠΑ 24 % :       6577,20 

 Γενικό Σύνολο :       33982,20 

 

ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μονάδα 
μέτρησης 

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. € 

ΤΕΜΑΧΙ
Α  ΔΑΠΑΝΗ  

1 

Οκταγωνικός ιστός στήριξης για 
ειδικές πινακίδες ονοματοθεσίας , 

διαμέτρου 76 mm , ύψους 3 
μέτρων 

τεμάχια 100,00 32,00 3200,00 

2 
Πλαίσιο ονοματοθεσίας που 

περιέχει : α)Πινακίδα 
τεμάχια 200,00 60,00 12000,00 
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ονοματοθεσίας  για τοποθέτηση 
στο πλαίσιο , ανακλαστικότητας 

τύπου II  

β)Πινακίδα πίσω όψης , για 
τοποθέτηση στο πλαίσιο , που 
φέρει το λογότυπο του Δήμου 

3 Ηλεκτρονική πεζοδιάβαση ζεύγος 1,00 1700,00 1700,00 

 Μερικό Σύνολο        16900,00 

 ΦΠΑ 24 % :       4056,00 

 Γενικό Σύνολο :       20956,00 

 
ΟΜΑΔΑ Γ   (ΕΡΓΑΣΙΑ)        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μονάδα 
μέτρησης 

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. € 

ΤΕΜΑΧΙ
Α  ΔΑΠΑΝΗ  

1 
Αποξήλωση ιστών ονοματοθεσίας 

ή οδοσήμανσης με πινακίδες 
τεμάχια 70,00 12,00 840,00 

2 
Τοποθέτηση ιστού και πινακίδας 

σήμανσης (χωρίς την αγορά) 
τεμάχια 270,00 12,00 3240,00 

 Μερικό Σύνολο        4080,00 

 ΦΠΑ 24 % :       979,20 

 Γενικό Σύνολο :       5059,20 

  

 Σύνολο ομάδων    59997,40 

 Στρογγυλοποίηση    2,60 

 Συνολική Δαπάνη    60000,00 

 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τον κωδικό 30-71.35.063 του 
προϋπολογισμού του Δήμου (υπ’ αριθ. 357/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάληψη της 
υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 
0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011 και 0,06 υπέρ ΑΕΠΠ. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 357/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  
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ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
6.1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

6.2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του ν.4412/2016 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ του ν.4412/2016, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα 
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φoρείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φoρείς της Ένωσης.   (άρθρο 25 Ν.4412/16) 

 Υποψήφιοι ή προσφέροντες μπορούν να είναι και  Ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι 
αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής άρθρο 19 παρ.2 Ν.4412/16 (με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 3) 

 Απαραίτητη προυπόθεση έγκυρης συμμετοχής είναι η παραλαβή από την αρμόδια 
     υπηρεσία του σφραγισμένου και αριθμημένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς 
     όπως αναφέρεται και στο άρθρο 26 της παρούσας. 
      
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16) 
 
6.3. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74  του ν.4412/2016 για τις οποίες οι 
οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 
του ν.4412/2016 
 

Αναλυτική αναφορά στο περιεχόμενο των άρθρων 73 , 74 , 75 , 76 και 77 του ν. 4412/2016  
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«Λόγοι Αποκλεισμού» υποψηφίων : 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων  όταν υπάρχει εις βάρος 
του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 
 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α' 48), 
 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α' 166), 

 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 
 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16) 
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Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν 
η αναθέτουσα αρχή: 

 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/16) 

 

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μπορεί να αποκλείσει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 Ν.4412/2016, 
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 
 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 Ν.4412/2016 δεν μπορεί 
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48  
Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 Ν.4412/2016, 
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η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση, 
 

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα  κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. (άρθρο 
73 παρ.4 Ν.4412/16) 

 

Ειδικά για τα ανωτέρω 

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω 
παραγράφους μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί 
να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, 
ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας 
με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φoρείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 
που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας 
παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος 
στο οποίο ισχύει η απόφαση. (άρθρο 73 παρ.7 Ν.4412/16) 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από 
τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού,  για έναν μόνο 
συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

 

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής 
που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή 
συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 
προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω 
οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία 
γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ'αυτής, κοινoποιείται στην Αρχή. (άρθρο 73 παρ.8 
Ν.4412/16) 
 
6.4. Κριτήρια Επιλογής 
 

1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
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Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους 

 

 

2. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)i 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια 
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτούςii. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός 
φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασηςiii. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)iv. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 6.4.5 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 6.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 6.4 2 , 3 και 4) v.
  

Η εκτέλεση της προμήθειας  γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά 
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτήvi. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης 

β) Υπεύθυνη Δήλωση χωρίς θεώρηση  του γνήσιου της υπογραφής στην οποία  θα δηλώνουν ότι : 

1) έλαβαν γνώση των όρων  της διακήρυξης, της υπ.αρ. 57/2017 Τεχνικής Μελέτης καθώς   και των 
διατάξεων  που αναφέρονται σε αυτές και ότι τα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2) ότι η προσφορά τους αφορά όλες τις Ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

γ) Ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). 

1. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) , οι ετερόρρυθμες (Ε.Ε) 
και οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο.  
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2. Εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.  

3. Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία Ο.Ε. , ΕΠΕ , Ε.Ε,  η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε 
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 χωρίς γνήσιο της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία  Α.Ε ο 
εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.  

4. Επίσης υποβάλλεται τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι 
               τροποποιήσεις του με βεβαίωση ΓΕΜΗ (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο 

              ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του με 

              βεβαίωση ΓΕΜΗ (για ΟΕ και ΕΕ) 

5. Προκειμένου για Ενώσεις, εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 
εξουσιοδότηση. 

6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπερίπτωσης (γ), για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

 

δ Τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, οι 
αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 6.3 της παρούσας,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της 
παρούσας,  

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Σημειώσεις: 

 Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα 
άρθρα 6 και 7 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών του άρθρου 1. 

 Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι 
(6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή εκτός 
από το ποινικό μητρώο που ισχύει εντός τριών (3) μηνών. 

 

 Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας 
που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. 
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Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 6.3 και 6.4.1 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της 
ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 6.4.2, 3 και 4 αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των 
μελών της ένωσηςvii. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 
την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα 
έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16). 

 

Υποχρεωτικά και  με  ποινή αποκλεισμού θα  περιλαμβάνει, τα κάτωθι στοιχεία: 

 

α) Το  προφίλ  της  επιχείρησης  του  διαγωνιζόμενου,  ήτοι   την   επιχειρηματική   δομή, τους  τομείς 
δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

Β Συμπλήρωση πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Δ  

Επιπλέον ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, και ότι 
άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους 
με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια 
επιτροπή.  

Τα κατατιθέμενα Prospectus,  θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). 

 

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι  τα  αναγραφόμενα  σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα 
στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  

 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού πάντως,  δύναται σε κάθε περίπτωση να ζητήσει και το υπογεγραμμένο 
από τον κατασκευαστή τεχνικό φυλλάδιο (prospectus). 

Τα τεχνικά φυλλάδια του κάθε προσφερομένου είδους υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική 
γλώσσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. (άρθρο 95 παρ.1 Ν.4412/16) 
Στην διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών / παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν 
επιπλέον τα ακόλουθα: 

 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ  – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ  

Τα  υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών 
προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 57/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνκών Υπηρεσιών-Τμήμα 
Κυκλοφορίας , Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων . 

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν υποχρεωτικά, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης, να 
προσκομίσουν δείγματα των προσφερόμενων ειδών για επίδειξη σε διάστημα (5) ημερών  από την 
έγγραφη ειδοποίησή τους, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή. 

Επιπλέον τα δείγματα, εάν απαιτείται, θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα εξετάζονται από 
την υπηρεσία. Στη συνέχεια και αν  απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο 
κρατικό εργαστήριο. 

Τα έξοδα για κάθε εξέταση δείγματος καθώς και για κάθε  δείγμα που είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
10.1 Αρμόδια όργανα έκδοσης εγγυήσεων 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
(άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/16) 

 

Τα γραμμάτια παρακαταθήκης με το οποία παρέχονται εγγυήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς για 
κατασκευή δημοσίων έργων ή για προμήθειες δημοσίου τομέα και εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση όρων 
των συμβάσεων, διαφέρουν από τις εγγυητικές επιστολές των τραπεζών. 
Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης παραιτείται από την ένσταση 
της διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως και οι λοιποί όροι, 
αφορούν τις παρεχόμενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. 
Τούτο διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται με εγγυητική επιστολή, ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται 
υπέρ του οφειλέτη, δυνάμενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του και για την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηματικό ποσό για 
δικό του λογαριασμό. 
Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως μη συνάδοντες με τη 
φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά γραμμάτια 
εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 70991/27.05.2013)  

 

Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν συνταχθεί  σε άλλη  γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομόλογων του Ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική 
τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Βάρης – 
Βούλας - Βουλιαγμένης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. (άρθρο 
72 παρ.1α του Ν.4412/16) 
 
Όταν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώνονται και συμμετέχουν σε διαγωνισμό 
προμηθειών υποβάλλοντας κοινή προσφορά, υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής εκδοθείσα υπέρ της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό προσωρινής ένωσης προμηθευτών, 
αναγράφοντας τα στοιχεία κάθε μέλους της, που να καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των φυσικών ή 
νομικών προσώπων που υποβάλλουν την κοινή προσφορά, περιλαμβάνοντας ειδικό προς τούτο όρο. Είναι 
απαράδεκτη κοινή προσφορά που συνοδεύεται από εγγυητικές επιστολές εκδοθείσες χωριστά υπέρ 
εκάστου των μελών της ένωσης προμηθευτών, χωρίς να διαλαμβάνουν οιαδήποτε μνεία περί της κοινής, 
υπό τη μορφή ενώσεως, συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της κάλυψης των υποχρεώσεων όλων των 
μελών της ένωσης. (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 62/2014) 

 

10.2  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, Το ύψος της 
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση ήτοι: 967,74 € (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)  

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς ήτοι 120 ημέρες. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. (άρθρο 72 παρ.1α 
του Ν.4412/16) 

Εγγύηση αόριστης διάρκειας 
Η εγγυητική επιστολή την οποία προσκόμισε η εταιρεία στο σώμα της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα που την 
εξέδωσε εγγυάται ότι «η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε εμάς ή ως την κοινοποίηση της 
απόφασης ανάθεσης της σύμβασης», είναι καθ’ όλα νόμιμη. 

 

Κατάπτωση εγγύησης 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν: 
-  ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν.4412/2016, 
- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) 

 

Επιστροφή εγγύησης 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών και 
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) 
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Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη 

 

10.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή 
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 

 

Χρόνος κατάθεσης της εγγύησης 
Κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 

 

Συμπληρωματική εγγύηση 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016,, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 

 

Κατάπτωση 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. 

 

Χρόνος ισχύος  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β 
του Ν.4412/16) 

Επειδή η εγγύηση αυτή θα αποτελέσει και στη συνέχεια εγγύηση καλής λειτουργίας, θα πρέπει ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά τρείς (3) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο ήτοι 15 
μήνες. 

 

Επιστροφή εγγύησης 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 
 
Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: 

εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
 
Περιεχόμενο Εγγύησης - Ελάχιστα περιλαμβανόμενα στοιχεία 
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
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γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής 
στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών), 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο (άρθρο 
72 παρ.4 του Ν.4412/16) 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 
αντίστοιχης προσφοράς. 
Επί  ποινή  μη  αποδοχής των  προσφορών(δικαιολογητικά, τεχνικές και οικονομικές) αυτές πρέπει να 
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα (ένα 
πρωτότυπο ή αντίγραφο βάσει του 4250/2014 και ένα απλό φωτοαντίγραφο), ο οποίος θα  φέρει τις 
κάτωθι  ενδείξεις:  

 

α) η λέξη Προσφορά  
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.(υποχρεωτική αναφορά πλήρους επωνυμίας συμμετέχοντος, 
Α.Φ.Μ. , διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο / email) (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) 

 

Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 93 του ν.4412/2016, 
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 94 του ν.4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95  του ν.4412/2016για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 1. 
(άρθρο 92 παρ.2 Ν.4412/16) 

 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Στα  ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
(άρθρο 92 παρ.4 Ν.4412/16) 

 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε 
από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μονογράφεται από τον 
προσφέροντα. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη 

διεύθυνση 
 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 

Τ.Κ. 166-73 

Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Ασημακόπουλος Άγγελος 

 Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, από την υπηρεσία, που αποστέλλονται ταχυδρομικά 
λήγει στις  15.00 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας του 
διαγωνισμού διαμέσου του πρωτοκόλλου την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός και 
καθορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

 Στις προσφορές που θα επιδοθούν στην Επιτροπή πρέπει με ευθύνη των συμμετεχόντων, 
πρωτίστως να έχει αναγραφεί ο αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης από το γραφείο πρωτοκόλλου του 
Δήμου.  

 Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα ή κατατίθεται στην 
επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικώς αποστελλόμενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε 
ενώπιον της, είτε κατόπιν  εγγράφου προσκλήσεώς της . 

 Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες  που απαντούν επί των θεμάτων  που 
τέθηκαν. 

 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται κατωτέρω, ως 
αποδεικτικά στοιχεία. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. (άρθρο 103 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. (άρθρο 103 παρ.2 
Ν.4412/16) 
 
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος.  
 
 

1. Έλληνες πολίτες: 

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.  

ii. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

iii. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ΟΛΕΣ τις  εισφορές σε ασφαλιστικά 
ταμεία (κύριας ασφάλισης και επικουρικής ασφάλισης),  να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης  προς όλους τους ασφαλιστικούς 
φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. Το  πιστοποιητικό  
αφορά  όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους 
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους 
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στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).  
Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος 
κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα 
από το ισχύον καταστατικό και από σχετική κατάσταση - κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό 
φορέα - η οποία θα έχει συνταχθεί με ευθύνη του. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 
πρόσωπο) και  τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εάν αυτά 
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

iv. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα βεβαιώνει  την  εγγραφή τους σ΄αυτό  
καθώς και  το είδος των εργασιών τους και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακυρωσης και δεν θα  έχει λήξει. 

 

 
2. Οι αλλοδαποί: 

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την 
κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας . 

ii. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο  (ii)  της 
ανωτέρω περίπτωσης (1.)  

iii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης  στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

iv. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις  

 

 

3. Οι συνεταιρισμοί: 

α) Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (i) , (ii) , (iii) , (iv) , της ανωτέρω περίπτωσης (1.) κατά περίπτωση . 

β) Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα . 

 

4. Οι Ενώσεις προμηθευτών 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

Εάν οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση. 

 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει να υποβάλουν τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνουν να παραδώσουν σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας τον υπό προμήθεια εξοπλισμό 
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2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο που 
αναφέρεται στο άρθρο 15.  

 ο προσφερόμενος χρόνος παράδοσης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 
χρόνο  που αναφέρεται στο άρθρο 21. 

 ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ο οποίος δεν πρέπει 
να είναι μικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 22. 

 
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού κατατίθενται εις διπλούν, και αν 
μεν πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων, ενώ αν πρόκειται για  ιδιωτικά έγγραφα γίνονται 
δεκτά αντίγραφα, αν τα πρωτότυπα  έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, γίνονται  επίσης 
δεκτά  ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του νόμου 4250/2014 
(ΦΕΚ74Α/26-3-14). Εξαιρούνται οι συμβολαιογραφικές πράξεις π.χ. ένορκες βεβαιώσεις, για τις  
οποίες απαιτείται η επικύρωση του  αντιγράφου. 
 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.4412/2016, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 
της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ.3 Ν.4412/16)  
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 
και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 
της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ.4 Ν.4412/16) 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε 
κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. (άρθρο 103 παρ.6 Ν.4412/16) 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις 
(φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά), για παράδοση των 
υλικών  στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.  
Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 
 
Στο σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο παραλαμβάνουν 
από το Τμήμα Προμηθειών όπως αναφέρεται στο άρθρο 26, αναγράφεται η τιμή μονάδος, καθώς 
και η συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενο είδος και υπηρεσία. Η γενική συνολική τιμή της 
προσφοράς ανά ομάδα θα γράφεται αριθμητικώς και ολογράφως επί ποινή αποκλεισμού. Ο ΦΠΑ 
θα υπολογίζεται ανεξάρτητα και θα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως. 
 
Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι τιμές 
μονάδας. 
 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 
 
O προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής (σύμφωνα με τις 
τιμές της προσφοράς του), ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος 
παραδόσεως της προμήθειας  αυξηθούν οι αγοραίες τιμές  για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη.  
 
Συνεπώς θεωρούνται απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα 
γεγονότα ή μετρήσεις, αφού η προσφερόμενη τεχνική λύση είναι εξ ορισμού της επιλογής του 
προμηθευτή, ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις. 
Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής 
της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή ή με την οποία δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα. 

 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς έκπτωση / τιμή  και είναι σε  συμφωνία 
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης .  
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο 
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της διακήρυξης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16) 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη 
της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανωτάτου  χρονικού ορίου  παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων (97 παρ. 4 Ν. 4412/2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την περιληπτική διακήρυξη. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 
την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 
την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 
μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (σημειώνεται ότι τόσο στο 
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο 
φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, 
κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία 
του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 
Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με 
ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην 
ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της 
στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. 

 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 
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με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 
 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η επιτροπή του διαγωνισμού ή με την έκδοση ειδικής πρόσκλησης και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών με την έκδοση του σχετικού πρακτικού. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι 
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. (άρθρο 100 παρ.2 Ν.4412/16) 

 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ)  
Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο 
όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού 
μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. (άρθρο 
100 παρ.5 Ν.4412/16) 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
1. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

2. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση  
προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει προσωπικά  και να εκπροσωπεί ταυτόχρονα άλλη ή άλλες  εταιρείες  
που επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : 
1. Η συμφωνία  με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
 3. Η τιμή της προσφοράς σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε 
    προηγούμενους διαγωνισμούς και τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.  
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται 
από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. (άρθρο 102 παρ.1 Ν.4412/16) 
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Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 
των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις 
των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. 
Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. (άρθρο 102 παρ.2 Ν.4412/16) 
 
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102 παρ.3 Ν.4412/16) 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 
μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102 παρ.4 Ν.4412/16) 
 
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο,  είναι υποχρεωτική 
για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. (άρθρο 102 παρ.5 Ν.4412/16) 
 
Η ενημέρωση των διαγωνιζομένων για τα πρακτικά τις επιτροπής ή για οποιαδήποτε άλλη  
ενέργειά της   δύναται να γίνει  με αποστολή μέσω FAX  ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου 
πρόσφορου μέσου.  
 
ΑΡΘΡΟ 19ο  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, (άρθρο 105 παρ.1 Ν.4412/16) 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (άρθρο 105 παρ.2 Ν.4412/16) 
 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 
επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 13 της παρούσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
(άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/16) 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16)Η υπογραφή 
του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. (άρθρο 105 
παρ.5 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της 
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε 
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. (άρθρο 127 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/16) 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια που έχει παραγγελθεί μέσα σε χρόνο το ανώτερο 
τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση του σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύονται από την 
υπηρεσία. 

  

Προηγούμενη ειδοποίηση για την παράδοση 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί: 
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- την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, 
- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 
- την επιτροπή παραλαβής, 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16) 

 

Αποδεικτικό παράδοσης 
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται: 
- η ηµεροµηνία προσκόµισης, 
- το υλικό, 
- η ποσότητα και 
- ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/16) 

 

Παράταση χρόνου παράδοσης 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
µετά από γνωµοδότηση  του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας 
αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο 
παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16) 
 
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν 
συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.2 του Ν.4412/16) 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού 
αιτήµατος του προµηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16) 

 

Κυρώσεις παράτασης 
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 207. (άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/16) 

 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. (άρθρο 207 παρ.1 Ν.4412/16)  

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/16) 
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Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον επιβλέποντα (υπεύθυνο 
της αρμόδιας υπηρεσίας) παρουσία του αναδόχου. 
 
Χρόνος παραλαβής 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα σε 
δέκα πέντε (15) ημέρες. (άρθρο 209 παρ.1 του Ν.4412/16) 

 

Αυτοδίκαιη παραλαβή 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Δηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την 
υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. (άρθρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16) 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται  να εγγυηθεί την 
καλή λειτουργία και τον χρόνο διατήρησης του προϊόντος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 
μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσής του.  
Κατά τη διάρκεια  του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής οφείλει, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση του Δήμου, να  αντικαταστήσει άμεσα τα είδη τα οποία φέρουν αλλοιώσεις, 
φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στη συσκευασία, χρονική παρέλευση ημερομηνίας λήξης κλπ, με 
ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 
Σε περίπτωση που η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
57/2017 Τεχνικής Μελέτης, ο ανάδοχος κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ . 
Η σύμβαση χρονικά αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει σε διάστημα  δώδεκα (12) μηνών. 
 
Ευθύνες- Υποχρεώσεις αναδόχου 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. (άρθρο 215 παρ.2 
Ν.4412/16) 

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγυημένης λειτουργίας 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  η 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. (άρθρο 215 
παρ.3 Ν.4412/16) 

 

Παράταση διάρκειας 
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
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σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να  παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
  
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 
της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.(άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16) 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο  

ΣΥΜΒΑΣΗ  
 
Η  σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των 
τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο.  
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 
-       Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
-       Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
-       Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
-       Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 
-       Την συμφωνηθείσα τιμή. 
-       Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
-       Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του 
         μειοδότη. 
-       Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
-       Τον τρόπο παραλαβής. 
-       Τον τρόπο πληρωμής. 
-       Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
-       Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
-       Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
 
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν 
αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α)     Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β)     Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 
         παραδόθηκε. 
γ)     Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
       έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ)     Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
        συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
        προβλεπόμενα. 
 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
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εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προυπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προυπολογισθείσας αξίας από 100.001 
ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% 
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από 
τον προμηθευτή. (άρθρο 104 παρ.1 Ν.4412/16) 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που 
αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας.  
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση της 
παραγγελίας μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου 
προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
 
Χρονική Μεταβολή 
Ο δήμος μπορεί να παρατείνει χρονικά την σύμβαση χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου για 
διάστημα μέχρι το μισό του χρονικού διαστήματος της αρχικής σύμβασης. Δια τούτο απαιτείται απόφαση 
Δ.Σ και σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.  
 
Μεταβολή Οικονομικών Στοιχείων  

Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του 
αρθρου. 132 του ν. 4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης,  εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, και  

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών 
τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών 
τροποποιήσεων αρθρο 132 παρ. 2 του ν.4412/2016 

 ΑΡΘΡΟ 25ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται τμηματικά, στον προμηθευτή μετά την εκάστοτε παραλαβή 
τμήματος της προμήθειας / υπηρεσίας  και έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου, με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή  καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

ΑΔΑ: 71ΑΛΩΨΖ-ΗΔΗ



36 από 62 

 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Τμήμα Προμηθειών -- Τύπος Εγγράφου: pro_sinoptikos_4412_ver.3_2016 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Τμήμα 
Προμηθειών, οδός: ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ, Τ.Κ. 16673, Τηλ. 2132019955, Fax 2132020059 & 
210-9657131 , email: promithies@vvv.gov.gr (Κος Α. Ασημακόπουλος,). 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν παραλάβουν από την αρμόδια υπηρεσία την περιληπτική διακήρυξη, την 
παρούσα διακήρυξη, την τεχνική μελέτη , καθώς και το σφραγισμένο έντυπο - οικονομικής προσφοράς 
που θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες, υποχρεούνται να πληρώσουν 5 €  στο ταμείο 
του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν κατ’ ελάχιστον 12 ημέρες τις προκηρύξεις και, ανεξαρτήτως 
της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο 
ΚΗΜΔΗΣ, όπου θεωρείτε ως έναρξη της διαδικασίας δημοσίευσης.Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά 
στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου (vvv.gov.gr).  
 

ΑΡΘΡΟ 28ο 

 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχει εφαρμογή η διάταξη του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει                                      

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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                                                             Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  (Α ́) 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
α/α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
1 Πινακίδες κυκλοφορίας κινδύνου 90 

εκ. (ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ) 
τεμάχια 25,00 

2 Πινακίδες κυκλοφορίας κινδύνου 90 
εκ. (ανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ) 

τεμάχια 35,00 

3 Πινακίδες κυκλοφορίας ρυθμιστικές 
(ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ) 

τεμάχια 25,00 

4 Πινακίδες κυκλοφορίας ρυθμιστικές 
(ανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ) 

τεμάχια 35,00 

5 Πινακίδες Ρ-2 STOP Φ900 
(ανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ) 

τεμάχια 10,00 

6 Πινακίδες κυκλοφορίας 
πληροφοριακές (ανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙ) 
τεμάχια 20,00 

7 Πινακίδες κυκλοφορίας 
πληροφοριακές (ανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙΙ) 
τεμάχια 20,00 

8 Πινακίδες πρόσθετες 
ανακλαστικότητας τύπου II διαστ. 0,40 

Χ 0,20 μ. 
τεμάχια 30,00 

9 Μεταλλικοί ιστοί στήριξης πινακίδων 
γαλβανισμένοι 2 ιντσών 

τεμάχια 220,00 

10 Μεταλλικοί ιστοί στήριξης πινακίδων 
γαλβανισμένοι 3 ιντσών 

τεμάχια 50,00 

11 Πινακίδες γενικές πληροφοριακές 
ψηφιακής εκτύπωσης 

μ2 20,00 

12 Σχολικές πινακίδες από επίπεδο 
φύλλο αλουμινίου με μεμβράνη 
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ 

μ2 40,00 

13 Καθρέπτες πολυκαρβονικοί με 
πλαίσιο 80 εκ. 

τεμάχια 40,00 

14 Κώνοι ασφαλείας 50 cm άθραυστοι τεμάχια 50,00 

15 Άθραυστοι οριοδείκτες (Πλαστικά τεμάχια 56,00 
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Κολωνάκια) 75 εκ. 

16 Άθραυστοι οριοδείκτες ενισχυμένοι 
(Πλαστικά Κολωνάκια) 45 εκ.  

τεμάχια 60,00 

17 Αναλάμπων φωτεινό βέλος LED 60Χ60 
cm 

τεμάχια 2,00 

18 Αναλάμπων φανός με πλαστική ζέβρα 
ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και βάση 

στήριξης από καουτσούκ 
τεμάχια 4,00 

19 Πινακίδες ονομασίας οδών 
(επιτοίχιες) 

τεμάχια 80,00 

 ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 

 

20 Οκταγωνικός ιστός στήριξης για 
ειδικές πινακίδες ονοματοθεσίας , 

διαμέτρου 76 mm , ύψους 3 μέτρων 
τεμάχια 100,00 

21 Πλαίσιο ονοματοθεσίας που περιέχει : 
α)Πινακίδα ονοματοθεσίας  για 

τοποθέτηση στο πλαίσιο , 
ανακλαστικότητας τύπου II  

β)Πινακίδα πίσω όψης , για 
τοποθέτηση στο πλαίσιο , που φέρει 

το λογότυπο του Δήμου 

τεμάχια 200,00 

22 Ηλεκτρονική πεζοδιάβαση ζεύγος 1,00 

 ΟΜΑΔΑ Γ (ΕΡΓΑΣΙΑ)  
23 Αποξήλωση ιστών ονοματοθεσίας ή 

οδοσήμανσης με πινακίδες 
τεμάχια 70,00 

24 Τοποθέτηση ιστού και πινακίδας 
σήμανσης (χωρίς την αγορά) 

τεμάχια 270,00 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το είδος που θα προμηθευτεί ο Δήμος αφορά την προμήθεια ειδών οδικής 

κυκλοφορίας , την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ονομασίας οδών 
και τυχόν εργασίες αποξήλωσης ή τοποθέτησης ιστών ονοματοθεσίας ή 
οδοσήμανσης . 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

60.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ 

2017 και ως συνεχιζόμενο στο έτος 2018 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Βλέπε υπ.αρ. 57/2017 τεχνική μελέτη 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ Τμηματική Παράδοση μετά από εντολή (παραγγελία) της 

αναθέτουσας αρχής 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τριάντα (30) ημέρες 
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                                                          Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  (Β ́) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ..................................................................................................... 

Κατάστημα: ................................................................................................. 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.) 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ........................................ ΕΥΡΩ...................... 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού 
των ΕΥΡΩ ......................€ υπέρ του / της..................ΑΦΜ.................... ., 
(διεύθυνση)........................, για τη συμμετοχή του / της στο διενεργούμενο Διαγωνισμό του 
Δήμου Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης  για την προμήθεια “…………………………” σύμφωνα με τη 
σχετική Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από 
τη συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό για την προμήθεια « ………………………….» , καθ' όλο 
τον χρόνο της ισχύος της. 

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ, 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ Η 
ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΕΣ , ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΣΗ ΣΑΣ. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει 
αποκλειστικά και μόνο μέχρι την............................................................ , μετά την πάροδο της 
οποίας και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με δικαστικό επιμελητή δήλωσή 
σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή 
μας αυτή. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Με τιμή 
 
 
 
 

                                      

ΑΔΑ: 71ΑΛΩΨΖ-ΗΔΗ



40 από 62 

 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Τμήμα Προμηθειών -- Τύπος Εγγράφου: pro_sinoptikos_4412_ver.3_2016 

                               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ...........................  

Κατάστημα ..............................  

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)                                Ημερομηνία έκδοσης ...............  

                                                                 ΕΥΡΩ ..................................  

Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ... 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ............ (και ολογράφως) .......................... στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας ........................ΑΦΜ..............................., 
οδός......................................., αριθμός ..............., ΤΚ........................ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ 
των εταιριών (1) ............................... , (2) ..................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της Σύμβασης, που 
θα υπογράψει μαζί σας για την προμήθεια: “……………………………………” προς κάλυψη αναγκών του 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ......................... ΕΥΡΩ. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  (Γ  ́) 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

ΟΜΑΔΑ Α                    (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μονάδα 
μέτρησης 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
€ ΔΑΠΑΝΗ  

 

1 
Πινακίδες κυκλοφορίας κινδύνου 

90 εκ. (ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ) 
τεμάχια 25,00 

  

2 
Πινακίδες κυκλοφορίας κινδύνου 

90 εκ. (ανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ) 
τεμάχια 35,00 

 

3 

Πινακίδες κυκλοφορίας 
ρυθμιστικές (ανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙ) 
τεμάχια 25,00 

  

4 

Πινακίδες κυκλοφορίας 
ρυθμιστικές (ανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙΙ) 
τεμάχια 35,00 

  

5 
Πινακίδες Ρ-2 STOP Φ900 

(ανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ) 
τεμάχια 10,00 

  

6 

Πινακίδες κυκλοφορίας 
πληροφοριακές (ανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙ) 
τεμάχια 20,00 

  

7 

Πινακίδες κυκλοφορίας 
πληροφοριακές (ανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙΙ) 
τεμάχια 20,00 

  

8 

Πινακίδες πρόσθετες 
ανακλαστικότητας τύπου II διαστ. 

0,40 Χ 0,20 μ. 
τεμάχια 30,00 

  

9 
Μεταλλικοί ιστοί στήριξης 

πινακίδων γαλβανισμένοι 2 ιντσών 
τεμάχια 220,00 

  

10 
Μεταλλικοί ιστοί στήριξης 

πινακίδων γαλβανισμένοι 3 ιντσών 
τεμάχια 50,00 

  

11 Πινακίδες γενικές πληροφοριακές μ2 20,00   

 

  

Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

www.vvv.gov.gr 

 ΒΟΥΛΑ ……..../………../ 2017 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ……….………….… 
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ψηφιακής εκτύπωσης 

12 

Σχολικές πινακίδες από επίπεδο 
φύλλο αλουμινίου με μεμβράνη 
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ 

μ2 40,00 
  

13 
Καθρέπτες πολυκαρβονικοί με 

πλαίσιο 80 εκ. 
τεμάχια 40,00 

  

14 Κώνοι ασφαλείας 50 cm άθραυστοι τεμάχια 50,00   

15 
Άθραυστοι οριοδείκτες (Πλαστικά 

Κολωνάκια) 75 εκ. 
τεμάχια 56,00 

  

16 
Άθραυστοι οριοδείκτες ενισχυμένοι 

(Πλαστικά Κολωνάκια) 45 εκ.  
τεμάχια 60,00 

  

17 
Αναλάμπων φωτεινό βέλος LED 

60Χ60 cm 
τεμάχια 2,00 

  

18 

Αναλάμπων φανός με πλαστική 
ζέβρα ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ 
και βάση στήριξης από καουτσούκ 

τεμάχια 4,00 
  

19 
Πινακίδες ονομασίας οδών 

(επιτοίχιες) 
τεμάχια 80,00 

  

ΟΜΑΔΑΒ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)  

20 

Οκταγωνικός ιστός στήριξης για 
ειδικές πινακίδες ονοματοθεσίας , 

διαμέτρου 76 mm , ύψους 3 
μέτρων 

τεμάχια 100,00 

  

21 

Πλαίσιο ονοματοθεσίας που 
περιέχει : α)Πινακίδα 

ονοματοθεσίας  για τοποθέτηση 
στο πλαίσιο , ανακλαστικότητας 

τύπου II  

β)Πινακίδα πίσω όψης , για 
τοποθέτηση στο πλαίσιο , που 
φέρει το λογότυπο του Δήμου 

τεμάχια 200,00 

  

22 Ηλεκτρονική πεζοδιάβαση ζεύγος 1,00   

ΟΜΑΔΑ Γ (ΕΡΓΑΣΙΑ)  

23 
Αποξήλωση ιστών ονοματοθεσίας ή 

οδοσήμανσης με πινακίδες Τεμάχια 
70,00 

  

24 
Τοποθέτηση ιστού και πινακίδας 

σήμανσης (χωρίς την αγορά) Τεμάχια 
270,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

Φ.Π.Α. 24%:  

Φ.Π.Α.24% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ /  ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  (Δ ́) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Πινακίδες 
κυκλοφορίας 

κινδύνου 90 εκ. 
(ανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙ) 

Πινακίδες αναγγελίας 
κινδύνου (Κ) μεσαίου 
μεγέθους , πλευράς 90 cm 
από φύλλο κράματος 
αλουμινίου πάχους 3,00 
mm καλυμμένη με πλήρως 
ανακλαστική μεμβράνη 
τύπου II δεκαετούς 
διάρκειας πάχους 0,08 mm 
και προστασία antigraffiti , 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
στην Ελλάδα τεχνικές 
προδιαγραφές σήμανσης, 
Σ310 & Σ-311 και το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 με όλα τα 
μεταλλικά υλικά 
στερέωσης 
γαλβανισμένα.Περιλαμβάν
ονται και τα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα στερέωσης 
των πινακίδων στους  
στύλους.Από τη πίσω 
πλευρά η πινακίδα θα είναι 
βαμμένες με χρώμα γκρι 
υψηλής αντοχής στις 
καιρικές συνθήκες, θα 
αναγράφεται η φράση που 
σχετίζεται με την 
προστασία τους («Η 
καταστροφή των πινακίδων 
τιμωρείται», ΚΟΚ, άρθρο 
10 παρ.10), επίσης ο 
κωδικός της πινακίδας, το 
όνομα του κατασκευαστή, 
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το τρίμηνο και το έτος της 
προμήθειας. 

, CPV 34992200-9 

2 

Πινακίδες 
κυκλοφορίας 

κινδύνου 90 εκ. 
(ανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙΙ) 

Πινακίδες αναγγελίας 
κινδύνου (Κ) μεσαίου 
μεγέθους , πλευράς 90 cm 
από φύλλο κράματος 
αλουμινίου πάχους 3,00 
mm καλυμμένη με πλήρως 
ανακλαστική μεμβράνη 
τύπου IIΙ δωδεκαετούς 
διάρκειας πάχους 0,08 mm 
και προστασία antigraffiti , 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
στην Ελλάδα τεχνικές 
προδιαγραφές σήμανσης, 
Σ310 & Σ-311 και το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 με όλα τα 
μεταλλικά υλικά 
στερέωσης 
γαλβανισμένα.Περιλαμβάν
ονται και τα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα στερέωσης 
των πινακίδων στους  
στύλους.Από τη πίσω 
πλευρά η πινακίδα θα είναι 
βαμμένες με χρώμα γκρι 
υψηλής αντοχής στις 
καιρικές συνθήκες, θα 
αναγράφεται η φράση που 
σχετίζεται με την 
προστασία τους («Η 
καταστροφή των πινακίδων 
τιμωρείται», ΚΟΚ, άρθρο 
10 παρ.10), επίσης ο 
κωδικός της πινακίδας, το 
όνομα του κατασκευαστή, 
το τρίμηνο και το έτος της 
προμήθειας. 

, CPV 34992200-9 

  

3 

Πινακίδες 
κυκλοφορίας 
ρυθμιστικές 

(ανακλαστικότητας 
τύπου ΙΙ) 

Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ) 
μεσαίου μεγέθους από 
φύλλο κράματος 
αλουμινίου πάχους 3,00 
mm καλυμμένη με πλήρως 
ανακλαστική μεμβράνη 
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τύπου II δεκαετούς 
τουλάχιστον διάρκειας 
πάχους 0,08 mm και 
προστασία antigraffiti , 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
στην Ελλάδα τεχνικές 
προδιαγραφές σήμανσης, 
Σ-310 &Σ- 311 και το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 με όλα τα 
μεταλλικά υλικά 
στερέωσης 
γαλβανισμένα.Περιλαμβάν
ονται και τα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα στερέωσης 
των πινακίδων στους  
στύλους.Από τη πίσω 
πλευρά η πινακίδα θα είναι 
βαμμένες με χρώμα γκρι 
υψηλής αντοχής στις 
καιρικές συνθήκες, θα 
αναγράφεται η φράση που 
σχετίζεται με την 
προστασία τους («Η 
καταστροφή των πινακίδων 
τιμωρείται», ΚΟΚ, άρθρο 
10 παρ.10), επίσης ο 
κωδικός της πινακίδας, το 
όνομα του κατασκευαστή, 
το τρίμηνο και το έτος της 
προμήθειας. 

, CPV 34992200-9 

4 

Πινακίδες 
κυκλοφορίας 
ρυθμιστικές 

(ανακλαστικότητας 
τύπου ΙΙΙ) 

Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ) 
μεσαίου μεγέθους από 
φύλλο κράματος 
αλουμινίου πάχους 3,00 
mm καλυμμένη με πλήρως 
ανακλαστική μεμβράνη 
τύπου IIΙ δωδεκαετούς 
τουλάχιστον διάρκειας 
πάχους 0,08 mm και 
προστασία antigraffiti , 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
στην Ελλάδα τεχνικές 
προδιαγραφές σήμανσης, 
Σ-310 &Σ- 311 και το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 με όλα τα 
μεταλλικά υλικά 
στερέωσης 
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γαλβανισμένα.Περιλαμβάν
ονται και τα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα στερέωσης 
των πινακίδων στους  
στύλους.Από τη πίσω 
πλευρά η πινακίδα θα είναι 
βαμμένες με χρώμα γκρι 
υψηλής αντοχής στις 
καιρικές συνθήκες, θα 
αναγράφεται η φράση που 
σχετίζεται με την 
προστασία τους («Η 
καταστροφή των πινακίδων 
τιμωρείται», ΚΟΚ, άρθρο 
10 παρ.10), επίσης ο 
κωδικός της πινακίδας, το 
όνομα του κατασκευαστή, 
το τρίμηνο και το έτος της 
προμήθειας. 

, CPV 34992200-9 

5 

Πινακίδες Ρ-2 STOP 
Φ900 

(ανακλαστικότητας 
τύπου ΙΙΙ) 

Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ) Ρ-
2 Φ900 από φύλλο 
κράματος αλουμινίου 
πάχους 3,00 mm 
καλυμμένη με πλήρως 
ανακλαστική μεμβράνη 
τύπου IIΙ δωδεκαετούς 
τουλάχιστον διάρκειας 
πάχους 0,08 mm και 
προστασία antigraffiti , 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
στην Ελλάδα τεχνικές 
προδιαγραφές σήμανσης, 
Σ-310 &Σ- 311 και το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 με όλα τα 
μεταλλικά υλικά 
στερέωσης 
γαλβανισμένα.Περιλαμβάν
ονται και τα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα στερέωσης 
των πινακίδων στους  
στύλους.Από τη πίσω 
πλευρά η πινακίδα θα είναι 
βαμμένες με χρώμα γκρι 
υψηλής αντοχής στις 
καιρικές συνθήκες, θα 
αναγράφεται η φράση που 
σχετίζεται με την 
προστασία τους («Η 
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καταστροφή των πινακίδων 
τιμωρείται», ΚΟΚ, άρθρο 
10 παρ.10), επίσης ο 
κωδικός της πινακίδας, το 
όνομα του κατασκευαστή, 
το τρίμηνο και το έτος της 
προμήθειας. 

, CPV 34992200-9 

6 

Πινακίδες 
κυκλοφορίας 

πληροφοριακές 
(ανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙ) 

Πινακίδα πληροφοριακή (Π) 
μεσαίου μεγέθους από 
φύλλο κράματος αλουμινίου 
πάχους 3,00 mm καλυμμένη 
με πλήρως ανακλαστική 
μεμβράνη τύπου II 
δεκαετούς τουλάχιστον 
διάρκειας πάχους 0,08 mm 
και προστασία antigraffiti , 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
στην Ελλάδα τεχνικές 
προδιαγραφές σήμανσης, Σ-
310 &Σ- 311 και το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 με όλα τα 
μεταλλικά υλικά στερέωσης 
γαλβανισμένα.Περιλαμβάνο
νται και τα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα στερέωσης των 
πινακίδων στους  
στύλους.Από τη πίσω 
πλευρά η πινακίδα θα είναι 
βαμμένες με χρώμα γκρι 
υψηλής αντοχής στις 
καιρικές συνθήκες, θα 
αναγράφεται η φράση που 
σχετίζεται με την προστασία 
τους («Η καταστροφή των 
πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ, 
άρθρο 10 παρ.10), επίσης ο 
κωδικός της πινακίδας, το 
όνομα του κατασκευαστή, 
το τρίμηνο και το έτος της 
προμήθειας. 

, CPV 34992200-9 

  

7 

Πινακίδες 
κυκλοφορίας 

πληροφοριακές 
(ανακλαστικότητας 

Πινακίδα πληροφοριακή (Π) 
μεσαίου μεγέθους από 
φύλλο κράματος αλουμινίου 
πάχους 3,00 mm καλυμμένη 
με πλήρως ανακλαστική 
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τύπου ΙΙΙ) μεμβράνη τύπου IIΙ 
δωδεκαετούς τουλάχιστον 
διάρκειας πάχους 0,08 mm 
και προστασία antigraffiti , 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
στην Ελλάδα τεχνικές 
προδιαγραφές σήμανσης, Σ-
310 &Σ- 311 και το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 με όλα τα 
μεταλλικά υλικά στερέωσης 
γαλβανισμένα.Περιλαμβάνο
νται και τα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα στερέωσης των 
πινακίδων στους  
στύλους.Από τη πίσω 
πλευρά η πινακίδα θα είναι 
βαμμένες με χρώμα γκρι 
υψηλής αντοχής στις 
καιρικές συνθήκες, θα 
αναγράφεται η φράση που 
σχετίζεται με την προστασία 
τους («Η καταστροφή των 
πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ, 
άρθρο 10 παρ.10), επίσης ο 
κωδικός της πινακίδας, το 
όνομα του κατασκευαστή, 
το τρίμηνο και το έτος της 
προμήθειας. 

, CPV 34992200-9 

8 

Πινακίδες πρόσθετες 
ανακλαστικότητας 

τύπου II διαστ. 0,40 Χ 
0,20 μ. 

Πινακίδα πληροφοριακή 
πρόσθετη (Πρ) διαστ. 0,40 Χ 
0,20 μ. από φύλλο κράματος 
αλουμινίου πάχους 3,00 mm 
καλυμμένη με πλήρως 
ανακλαστική μεμβράνη 
τύπου II δεκαετούς 
τουλάχιστον διάρκειας 
πάχους 0,08 mm και 
προστασία antigraffiti , 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
στην Ελλάδα τεχνικές 
προδιαγραφές σήμανσης, Σ-
310 &Σ- 311 και το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 με όλα τα 
μεταλλικά υλικά στερέωσης 
γαλβανισμένα . 
Περιλαμβάνονται και τα 
πάσης φύσεως εξαρτήματα 

  

ΑΔΑ: 71ΑΛΩΨΖ-ΗΔΗ



49 από 62 

 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Τμήμα Προμηθειών -- Τύπος Εγγράφου: pro_sinoptikos_4412_ver.3_2016 

στερέωσης των πινακίδων 
στους  στύλους.Από τη πίσω 
πλευρά η πινακίδα θα είναι 
βαμμένες με χρώμα γκρι 
υψηλής αντοχής στις 
καιρικές συνθήκες, θα 
αναγράφεται η φράση που 
σχετίζεται με την προστασία 
τους («Η καταστροφή των 
πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ, 
άρθρο 10 παρ.10), επίσης ο 
κωδικός της πινακίδας, το 
όνομα του κατασκευαστή, 
το τρίμηνο και το έτος της 
προμήθειας. 

, CPV 34992200-9 

9 

Μεταλλικοί ιστοί 
στήριξης πινακίδων 

γαλβανισμένοι 2 
ιντσών 

Οι ιστοί πρέπει να είναι 
μεταλλικοί, γαλβανισμένοι, 
διαμέτρου (2 ιντσών), 
ύψους το ελάχιστο 3 
μέτρων, με τάπα στην 
κορυφή τους. 

, CPV 34928472-7 

  

10 

Μεταλλικοί ιστοί 
στήριξης πινακίδων 

γαλβανισμένοι 3 
ιντσών 

Οι ιστοί πρέπει να είναι 
μεταλλικοί, γαλβανισμένοι, 
διαμέτρου (3 ιντσών), 
ύψους το ελάχιστο 3 
μέτρων, με τάπα στην 
κορυφή τους. 

, CPV 34928472-7 

  

11 
Πινακίδες γενικές 
πληροφοριακές 

ψηφιακής εκτύπωσης 

Οι πληροφοριακές πινακίδες 
σήμανσης τύπου II θα 
πρέπει να πληρούν τις 
παρακάτω προδιαγραφές : 

 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Φύλλα 
αλουμινίου από 
κράμα τύπου 
AIMg2 κατά DIN 
1725. 

 Blatt 1 ή 
αλουμινίου τύπου 
SIC H4 κατά B.S. 
1470/1972 πάχους 
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3 χιλ. 

 Για τον 
σχηματισμό του 
σήματος έχουν 
χρησιμοποιηθεί 
αντανακλαστικές 
μεμβράνες, 
ανάλογα με το 
είδος της 
πινακίδας. 

Κάθε πινακίδα θα πρέπει να 
είναι κατάλληλα 
επιστρωμένη με 
αυτοκόλλητη διαφανή 
προστατευτική μεμβράνη 
(antigraffiti , κλπ) , η οποία 
θα επιτρέπει τον καθαρισμό 
της πινακίδας από 
μαρκαδόρους , χρώματα σε 
σπρέι κ.λ.π. με την χρήση 
κατάλληλων διαλυτικών 
χωρίς βλάβη του 
υποστρώματος : 

Περιγραφή:Αυτοκόλλητη 
μεμβράνη υψηλής  
αντανακλαστικότητας, με 
γυάλινα σφαιρίδια , 
κατάλληλα επιστρωμένη με 
αυτοκόλλητη διαφανή 
προστατευτική μεμβράνη 
(antigraffiti , κλπ) για 
πινακίδες οδικής σήμανσης 
τύπου II 

Χρώματα:Λευκό, κίτρινο, 
κόκκινο, μπλε, πράσινο, 
καφέ. 

Μεταξοτυπία με:Διαφανή 
μελάνια σειράς 990 

Αντοχή:7 χρόνια 

Ικανοποιεί την 
προδιαγραφή:Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Σ-311 (ΦΕΚ 954Β της 31-12-
1986) 

, CPV 34928471-0 

 

12 Σχολικές πινακίδες Σχολικές πινακίδες σε   
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από επίπεδο φύλλο 
αλουμινίου με 

μεμβράνη 
αντανακλαστικότητας 

τύπου ΙΙΙ 

διαστάσεις επιλογής της 
υπηρεσίας από φύλλο 
κράματος αλουμινίου 
πάχους 3,00 mm καλυμμένη 
με πλήρως ανακλαστική 
μεμβράνη τύπου IIΙ 
δωδεκαετούς τουλάχιστον 
διάρκειας πάχους 0,08 mm 
και προστασία antigraffiti , 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
στην Ελλάδα τεχνικές 
προδιαγραφές σήμανσης, Σ-
310 &Σ- 311 και την 
απόφαση 
ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 
(ΦΕΚ2302Β/16-9-2013) 
Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων στο αστικό 
περιβάλλον για την 
εφαρμογή τους σε περιοχές 
σχολικών συγκροτημάτων 
και περιοχές με αυξημένη 
κίνηση στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας και το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 με όλα τα 
μεταλλικά υλικά στερέωσης 
γαλβανισμένα 
.Περιλαμβάνονται και τα 
πάσης φύσεως εξαρτήματα 
στερέωσης των πινακίδων 
στους  στύλους.Από τη πίσω 
πλευρά η πινακίδα θα είναι 
βαμμένες με χρώμα γκρι 
υψηλής αντοχής στις 
καιρικές συνθήκες, θα 
αναγράφεται η φράση που 
σχετίζεται με την προστασία 
τους («Η καταστροφή των 
πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ, 
άρθρο 10 παρ.10), επίσης ο 
κωδικός της πινακίδας, το 
όνομα του κατασκευαστή, 
το τρίμηνο και το έτος της 
προμήθειας. 

, CPV 34992200-9 

13 Καθρέπτες 
πολυκαρβονικοί με 

Οδικός καθρέφτης 
ασφαλείας κυρτός, 
ευρυγώνιος, με ορατότητα 
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πλαίσιο 80 εκ. μεγάλου εύρους Φ8Ο από 
πολυκαρμπονικό - υλικό 
μεγάλης αντοχής σε 
θραύση, ανθεκτικό στην UV 
ακτινοβολία και μη 
ανάκλασης των ακτίνων του 
ηλίου (αντιθαμβωτικός), με 
γείσο (καπελάκι) και βάση 
για στήριξη σε κολώνα – 
στύλο, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες στην Ελλάδα 
τεχνικές προδιαγραφές 
σήμανσης, με όλα τα 
μεταλλικά υλικά στερέωσης 
γαλβανισμένα.Περιλαμβάνο
νται και τα πάσης φύσεως 
εξαρτήματα στερέωσης των 
πινακίων στους  
στύλους.Από τη πίσω 
πλευρά η πινακίδα θα 
αναγράφεται η φράση που 
σχετίζεται με την προστασία 
τους, επίσης ο κωδικός της 
πινακίδας, το όνομα του 
κατασκευαστή, το τρίμηνο 
και το έτος της προμήθειας. 

 

, CPV 34922100-7 

14 
Κώνοι ασφαλείας 50 

cm άθραυστοι 

Οι κυκλοφοριακοί κώνοι 
κατασκευάζονται από 
πολυαιθυλαίνιο, PVC, 
ελαστικό, ή υλικό 
ανακύκλωσης. Ολόκληρη η 
επιφάνειά τους είναι 
αντανακλαστική (με λευκές 
και κόκκινες λωρίδες) και 
έχουν ύψος τουλάχιστον 50 
cm σε οδούς εκτός 
αυτοκινητόδρομων. Στις 
περιοχές εργοταξίων 
επιβάλλεται υποχρεωτικά 
η χρήση κώνων, πλήρως 
αντανακλαστικής 
επιφάνειας ώστε να 
διασφαλίζεται η 
αναγνώρισή τους από 
μεγάλη απόσταση και η 
αντοχή τους σε 
βανδαλισμούς και ρύπους, 
σύμφωνα με την απόφαση 
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ΔΙΠΑΠ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ 
946Β/9-7-2003) «Έγκρισης 
Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σήμανσης Εκτελούμενων 
Οδικών έργων εντός και 
εκτός κατοικημένων 
περιοχών ως ελάχιστα 
όρια».Οι κώνοι πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις του 
ΕΝ13422.Το ελάχιστο 
βάρος ανάλογα με το ύψος 
τους θα ορίζεται από τη 
μελέτη σύμφωνα με τον 
Πίνακα 5.2.1-2 Οδηγίες 
Μελετών Οδικών Έργων 
(ΟΜΟΕ) Τεύχος 7/2010. 
Σήμανση Εκτελούμενων 
Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - 
ΣΕΕΟ) του ΓΓΔΕ.Η 
εξωτερική διάμετρος της 
κορυφής του σώματος του 
κώνου πρέπει να 
είναιΦ60±15 mm και στην 
κορυφή του θα φέρει οπή 
διαμέτρου Φ40±5 mm. Το 
ανώτερο  τμήματου κώνου 
ύψους ίσο από 60 mm 
μέχρι το πολύ 10% του 
ύψους του κώνου, μπορεί 
να είναι διαμορφωμένο για 
τη μεταφορά του με το χέρι 
και σε αυτό το τμήμα δεν 
είναι απαραίτητο να έχει 
υλικό 
αντανακλαστικότητας. 
Όταν το πάχος της βάσης 
που εξέχει από το σώμα 
του κώνου υπερβαίνει τα 
15 mm, η επίπεδη 
επιφάνεια της θα πρέπει 
να εγγράφεται σε κύκλο 
Φ0,75H, σε αντίθετη 
περίπτωση η βάση θα 
πρέπει να εγγράφεται σε 
κύκλο Φ0,90H (όπου H: το 
ύψος του κώνου).Η 
αντανακλαστικότητα των 
χρησιμοποιούμενων κώνων 
θα πρέπει να ικανοποιεί 
τουλάχιστον τις τιμές του 
Πίνακα Δ-7 (βλ. Παράρτημα 
Δ, Οδηγίες Μελετών 
Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) 
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Τεύχος 7/2010, Σήμανση 
Εκτελούμενων Έργων σε 
Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) του 
ΓΓΔΕ). Αυτή η υποχρέωση 
θα επιβεβαιώνεται είτε 
από το γεγονός ότι οι κώνοι 
είναι καινούργιοι ή αν είναι 
παλαιοί θα προσκομίζεται 
βεβαίωση αρμόδιου 
εργαστηρίου.Επί των 
κώνων πρέπει να 
αναφέρεται ο κωδικός του 
τύπου του πολυμερούς 
σύμφωνα με τις κατηγορίες 
ανακυκλώσιμων υλικών 
ISO 104. 

, CPV 34928460-0 

15 

Άθραυστοι 
οριοδείκτες 
(Πλαστικά 

Κολωνάκια) 75 εκ. 

Το ελαστικό κολωνάκι 
κατασκευάζεται από 
ελαστικό υλικό 
(πολυουρεθάνη) ώστε να 
αποφεύγεται η πιθανότητα 
πρόκλησης ζημίας στα 
οχήματα που θα 
συγκρουστούν σε αυτό. Η 
ελαστικότητα του το κάνει 
πρακτικά άθραυστο κατά 
την σύγκρουση με 
οχήματα. Η όλη κατασκευή 
είναι ενιαία και η υψηλή 
ελαστικότητα της, 
αποτρέπει την θράυση του. 
Το ελαστικό υλικό είναι 
ειδικά επεξεργασμένο 
ώστε να παρουσιάζει 
μεγάλη αντοχή στο χρόνο 
και στις καιρικές συνθήκες. 
Η όλη κατασκευή είναι 
μονοκόμματη κυλινδρική 
ύψους 75 cm. Το ελαστικό 
κολωνάκι ενσωματώνει 
ειδική, εύκαμπτη 
μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας ώστε 
να επιτυγχάνεται η 
αναγνωρισιμότητά της 
κατασκευής ημέρα και 
νύκτα. Η βάση της έχει 
τρεις οπές για σταθερή 
στήριξη επί του εδάφους. 
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Η τοποθέτησή της 
κατασκευής γίνεται με 
χρήση κατάλληλων 
μεταλλικών βυσμάτων.Οι 
ελαστικοί κύλινδροι πρέπει 
να πληρούν τις απαιτήσεις 
του ΕΝ13422. 
Περιλαμβάνονται και τα 
πάσης φύσεως εξαρτήματα 
στερέωσης των 
οριοδεικτών στο έδαφος. 

, CPV 34922100-7 

16 

Άθραυστοι 
οριοδείκτες 
ενισχυμένοι 
(Πλαστικά 

Κολωνάκια) 45 εκ.  

Το ελαστικό κολωνάκι 
κατασκευάζεται από PU 
υλικό ώστε να διαθέτει 
εξαιρετικά υψηλή αντοχή 
στα χτυπήµατα των 
οχηµάτων . Η ελαστικότητα 
του το κάνει πρακτικά 
άθραυστο κατά την 
σύγκρουση με οχήματα. Η 
όλη κατασκευή είναι ενιαία 
και επανέρχεται σε κάθετη 
θέση μετά από κάθε 
κρούση . Το ελαστικό υλικό 
είναι ειδικά 
επεξεργασμένο ώστε να 
παρουσιάζει μεγάλη 
αντοχή στο χρόνο , στις 
καιρικές συνθήκες και σε 
κρούση βαρέων οχημάτων 
. Η όλη κατασκευή είναι 
μονοκόμματη κυλινδρική 
ύψους 45 cm. Το ελαστικό 
κολωνάκι ενσωματώνει 
ειδική, εύκαμπτη 
μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας ώστε 
να επιτυγχάνεται η 
αναγνωρισιμότητά της 
κατασκευής ημέρα και 
νύκτα. Η βάση της έχει 
τρεις οπές για σταθερή 
στήριξη επί του εδάφους. 
Η τοποθέτησή της 
κατασκευής γίνεται με 
χρήση κατάλληλων 
μεταλλικών βυσμάτων.Οι 
ελαστικοί κύλινδροι πρέπει 
να πληρούν τις απαιτήσεις 
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του ΕΝ13422. 
Περιλαμβάνονται και τα 
πάσης φύσεως εξαρτήματα 
στερέωσης των 
οριοδεικτών στο έδαφος. 

, CPV 34922100-7 

17 
Αναλάμπων φωτεινό 
βέλος LED 60Χ60 cm 

Ηλεκτρονικό φωτεινό 
αναλάμπων βέλος χαμηλής 
κατανάλωσης με φωτιστικά 
σώματα τεχνολογίας LED 
κατάλληλο για οδικές 
εφαρμογές εκτροπής 
κυκλοφορίας για μόνιμες ή 
προσωρινές εργοταξιακές 
ζώνες. Είναι μεταλλική 
κατασκευή διαστάσεων 
60Χ60 υψηλής αντοχής , η 
οποία αποτελείται από 7 
φωτιστικά σώματα LED 
απόλυτα στεγανή , 
εφοδιασμένη με 
φωτοκύτταρο που μειώνει 
την φωτεινότητα κατά την 
νύχτα και αυξάνει την 
ημέρα .Η τροφοδοσία θα 
γίνεται με μπαταρία 12V 
και 170 Ah . Θα στηρίζεται 
με τέτοιο τρόπο που θα το 
επιτρέπουν να 
τοποθετείται το βέλος με 2 
τρόπους, ως δεξί ή 
αριστερό. Θα έχει  
φωτοκύτταρο για τη 
ρύθμιση της φωτεινότητας, 
διακόπτη για επιλογή των 
ρυθμίσεων φωτεινότητας 
(βάσει της οδηγίας EN 
12352) και καλώδιο 
τροφοδοσίας για τη 
σύνδεση στις μπαταρίες. 

, CPV 34992000-7 

 

  

18 

Αναλάμπων φανός με 
πλαστική ζέβρα 

ανακλαστικότητας 
τύπου ΙΙ και βάση 

στήριξης από 

Αναλάμπων φανός 
κατασκευασμένος από 
σκληρό πλαστικό σώμα με 
φωτιστικό κίτρινο χρώμα . 
Είναι εφοδιασμένος με 
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καουτσούκ φωτοκύτταρο για την 
διακοπή της λειτουργίας του 
κατά την διάρκεια της 
ημέρας, ενώ υπάρχει και η 
δυνατότητα για σταθερό 
φωτισμό . Διαθέτει οπτικό 
φωτεινό σύστημα που 
βασίζεται στην τεχνολογία 
Led εξασφαλίζοντας έτσι 
χαμηλή ηλεκτρική 
κατανάλωση άρα και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας. Διαθέτει 
βάση προσωρινής στήριξης 
πινακίδων, από χυτό, 
καμπύλο, ανακυκλωμένο 
υλικό με ιδιαίτερα μεγάλη 
ανθεκτικότητα. Το βάρος 
της βάσης είναι 25 kg έτσι 
ώστε να προσφέρει σταθερή 
στήριξη της πλαστικής 
ζέβρας και εύκολη 
μεταφορά της από το 
προσωπικό του εργοταξίου. 
Κύριο πλεονέκτημα των 
βάσεων αυτών είναι τα 
ειδικά χερούλια που 
διαθέτουν για εύκολο και 
άμεσο στήσιμο 
εργοταξιακής σήμανσης. Η 
προμήθεια περιλαμβάνει 
αναλάμποντα φανό 
εργοταξίου με μία (1) 
μπαταρία , μπαταρία φανών 
6V , πλαστική ζέβρα Π-77/78 
30Χ100 cm διπλής όψης 
υψηλής ανακλαστικότητας 
τύπου ΙΙ και βάση στήριξης 
καουτσούκ 25 κιλών . Όλα 
τα υλικά πρέπει να πληρούν 
τις προδιαγραφές 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 946Β/09-
07-2003) 

 

, CPV 34992000-7 

19 Πινακίδες ονομασίας 
Κατασκευασμένη από 
λαμαρίνα αλουμινίου 
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οδών (επιτοίχιες) πάχους 1mm ή 2mm, 
διάστασης 50 × 30 εκ. με 
αναγραφή ελληνική ή 
ελληνική και λατινική με 
περίγραμμα.Υπόβαθρο 
της επιλογής σας. 

 

, CPV 34928470-3 

20 

Οκταγωνικός ιστός 
στήριξης για ειδικές 

πινακίδες 
ονοματοθεσίας , 

διαμέτρου 76 mm , 
ύψους 3 μέτρων 

Οκταγωνικός ιστός 
στήριξης για ειδικές 
πινακίδες ονοματοθεσίας, 
κατασκευασμένος από 
αλουμίνιο, διαμέτρου 76 
mm, ύψους 3 μέτρων, 
πάχους 2,5-3 mm , 
ηλεκτροστατικής βαφής σε 
χρώμα της επιλογής σας , 
μαζί με μεταλλική τάπα σε 
χρώμα και τύπο επιλογής 
της υπηρεσίας (προμήθεια 
και τοποθέτηση) 

 

, CPV 34928472-7 

  

21 

Πλαίσιο 
ονοματοθεσίας που 

περιέχει : α)Πινακίδα 
ονοματοθεσίας  για 

τοποθέτηση στο 
πλαίσιο , 

ανακλαστικότητας 
τύπου II  

β)Πινακίδα πίσω 
όψης , για 

τοποθέτηση στο 
πλαίσιο , που φέρει 

το λογότυπο του 
Δήμου 

Πλαίσιο πινακίδων 
ονοματοθεσίας 
ηλεκτροστατικής βαφής 
πλάτους 500-550 mm , 
ύψους 300-350 mm , 
ειδικής κατασκευής από 
προφίλ αλουμινίου που 
περιέχει α) Πινακίδα 
ονοματοθεσίας πάχους 2 
mm από αλουμίνιο, για 
τοποθέτηση σε προφίλ 
αλουμινίου (πλαίσιο), 
ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ. 

 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Φύλλα 
αλουμινίου από 
κράμα τύπου 
AIMg2 κατά DIN 
1725. 

 Blatt 1 ή 
αλουμινίου τύπου 
SIC H4 κατά B.S. 
1470/1972 πάχους 
3 χιλ. 
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 Για τον 
σχηματισμό του 
σήματος έχουν 
χρησιμοποιηθεί 
αντανακλαστικές 
μεμβράνες, 
ανάλογα με το 
είδος της 
πινακίδας. 

 

Περιγραφή:Αυτοκόλλητη 
μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας, με 
γυάλινα σφαιρίδια, 
κατάλληλη για πινακίδες 
οδικής σήμανσης τύπου ΙΙ. 
Διακριτικό της στοιχείο οι 
κυψέλες σε ολόκληρη την 
επιφάνειά της 

Χρώματα:Λευκό, κίτρινο, 
κόκκινο, μπλε, πράσινο, 
καφέ. 

Μεταξοτυπία με:Διαφανή 
μελάνια σειράς 880Ι 

Αντοχή:10 χρόνια 

Ικανοποιεί την 
προδιαγραφή:Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Σ-311 (ΦΕΚ 954Β της 31-12-
1986) 

β) Πινακίδα π άχο υς  
2mm απ ό αλουμίνιο  
(πίσω όψη),  για  
τοποθέτησ η σε π ροφί λ  
αλουμ ινίου (πλαίσιο),  
ανοδειωμένη ή  
ηλεκτ ροστατικής βαφής  
(χρυσαφί)  που φέρει  το   
όνομα της οδού.  

Η αναγραφή τω ν 
ονομ άτω ν τω ν ο δών θα  
γίνει  με ελληνικούς και  
λατινικούς χαρακτ ήρες  
σε χρώμα και  τ ύπο  
επιλογής της  
υπηρεσίας.  (προμήθεια 
και τοποθέτηση) 

, CPV 34928471-0 
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22 
Ηλεκτρονική 
πεζοδιάβαση 

Η ηλεκτρονική 
πεζοδιάβαση διαθέτει  
πινακίδα Π-21 με 
διαστάσεις 60 x 60cm και 
αντανακλαστικότητα τύπου 
ΙΙ , δύο (2) φανούς 
αστραπής ανά  πινακίδα με 
LED Φ10 cm , οι οποίοι 
λειτουργούν ταυτοχρόνως . 
Διαθέτει ραντάρ 
εντοπισμού για εντοπισμό 
παρουσίας ανθρώπου , 
ασύρματο σύστημα 
επικοινωνίας  με ημι-
αμφίδρομο ράδιο 
αισθητήρα  , πλακέτα 
ελέγχου για φόρτιση ή μη 
της μπαταρίας και 
επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία 12V – 18Ah .Η 
τροφοδοσία γίνεται μέσω 
ηλιακού συλλέκτη με 
μπαταρία  ισχύος 20W , με 
μπρακέτο για εφαρμογή σε 
στύλο Φ 60 ή Φ 76 . 

 

(προμήθεια και 
τοποθέτηση) 

, CPV 34992000-7 

 

  

23 

Αποξήλωση ιστών 
ονοματοθεσίας ή 
οδοσήμανσης με 

πινακίδες 

Για την αποξήλωση μετά 
προσοχής κάθε είδους ιστού 
μαζί με την πινακίδα 
σήμανσης του Κ.Ο.Κ. 
(σιδήρου 
 

– γαλβανισμένου κ.λ.π.), 
οποιασδήποτε διατομής- 
ύψους και πάχους 
τοιχωμάτων, που 
χρησιμοποιείται ως ιστός 
σηματοδότησης που αφορά 
Κ.Ο.Κ ή ονοματοθεσίας ή 
οδοσήμανσης ή κάθε άλλης 
πινακίδας Κ.Ο.Κ. 
οποιωνδήποτε 
διαστάσεων.Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης, 
μεταφοράς με προσοχή, 
συσσώρευσης και 
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απομάκρυνσής τους από το 
έργο και πλήρους 
αποκατάστασης του 
πεζοδρομίου προς 
κυκλοφορία. Κατά την 
συσσώρευση τους θα γίνει 
διαλογή παρουσία της 
επίβλεψης και οι 
κατάλληλες θα 
μεταφερθούν στις αποθήκες 
του Δήμου, ενώ οι 
υπόλοιπες θα 
απομακρυνθούν σε σημεία 
που επιτρέπεται η 
απόρριψη τους. 

 

, CPV 45110000-1 

24 
Τοποθέτηση ιστού και 
πινακίδας σήμανσης 

(χωρίς την αγορά) 

Για την τοποθέτηση ιστού 
και πινακίδας του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας 
οποιοδήποτε είδους και 
μεγέθους, με όλα τα 
μικροϋλικά στήριξης 
(περιλαίμια, αποστάτες, 
μπουλόνια κ.λ.π.) 
 

Για την τοποθέτηση του 
στύλου εφαρμόζεται η 
προδιαγραφή που εγκρίθηκε 
με την Απόφαση 
ΒΜ5/0/40124/30-9-80 
Υπουργού Δημ. Έργων, οι 
βασικοί κανόντες 
εγκατάστασης όπως 
εκδόθηκαν από ΥΠΕΧΩΔΕ 
και οι Τεχνικές Οδηγίες 
κατακόρυφης σήμανσης 
τυπικού οδικού δικτύου που 
συνοδεύουν την Εγκύκλιο 
ΥΠΕΧΩΔΕ 
ΔΜΕΟ/ε/οικ/720/13-11-
1992. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η 
δαπάνη για την μεταφορά 
του στύλου από τον χώρο 
φύλαξης του Δήμου στον 
τόπο του έργου, τη διάνοιξη 
οπής διαμέτρου 30εκ. και 
βάθους 50 εκ. σε έδαφος 
οποιουδήποτε είδους, την 
προσωρινή στήριξη του 
στύλου κατά την 
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κατακορύφωση και την 
πάκτωση αυτού μέσα στο 
έδαφος με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20, η 
δαπάνη για την προμήθεια 
και μεταφορά όλων των 
υλικών του σκυροδέματος 
επί τόπου του έργου, την 
παρασκευή του 
σκυροδέματος καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη υλικών 
και εργασιών για την 
έντεχνη εκτέλεση της 
κατασκευής και 
τοποθέτησης του στύλου. 

, CPV 45233294-6 

 

                                                        

i Πρβλ άρθρο 78 ν. 4412/2016. Αν η διακήρυξη αφορά σύμβαση έργου του Βιβλίου II πρβλ άρθρο 
307 ν. 4412/2016. 

ii Δύναται να στηρίζεται και στον υπεργολάβο.  

iii Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 73 
παρ. 1 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.  

iv Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 / 307 ν. 4412/2016. 

v Πρβλ παρ. 1 άρθρου 78/307 ν. 4412/2016. 

vi Δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
Συμπληρώνεται αναλόγως.  

vii Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 / 307 ν. 4412/2016. 
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