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Ελληνική Δημοκρατία                                       Bούλα,  25-5-2016 
Νομός Αττικής                  Aρ. Πρωτ. : 20407 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   19ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
  Αρ.Πράξης    :     19 
 Αρ. Απόφασης   :  183 
 
Στη Βούλα την  25η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:30πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 19898/20-5-2016, 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 ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος 

 
1. Σπυράγγελος Πανάς, Τακτικό Μέλος 

2. Δημήτριος Δαβάκης, Αντιπρόεδρος 2. Μαρία Σίνα Χόβρη, Τακτικό Μέλος  
3. Ιωάννης Αγαλιώτης, Τακτικό Μέλος  
4. Δημοσθένης Βαμβασάκης, Τακτικό  Μέλος  
5. Χρήστος Βαδάσης, Τακτικό  Μέλος  
6. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, Τακτικό Μέλος   
7. Κωνσταντίνος Σφέτσας, Αν/κο Μέλος *  
 
*Την κα Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο  κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας 
                              
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 5ον  «Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 51/2016 μελέτης, β) 
διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης ποσού 40.000,00 € γ) έγκριση των τευχών της διακήρυξης 
του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΥΡΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΟ 6134” 
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 19402/18-5-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο 
αναφέρει τα εξής: 
  

“ Παρακαλούμε ύστερα από την υπ.αρ. 266/2016 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
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Επιτροπής  λόγω αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( 
ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) προκειμένου : 

Να εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση της ανωτέρω 
υπηρεσίας , η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2016, θα βαρύνει τους Κ.Α.:  

 
ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ ΠΑΥ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΥΡΜΟΥ ΜΕ ΚΗΟ 6134 

20-7131.021 40.000,00€ Α-586 

  Να εγκρίνει  την μελέτη , τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα 
με την υπ΄αριθ. 51/2016 μελέτη  της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία υποβάλλεται συνημμένα. 

 

    Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 με ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού είναι μέρος της ενιαίας μελέτης υπ.αρ. 
26/2016 που αφορά την συντήρηση οχημάτων ύψους 356.000,00€ .”                                                                                    

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
 
1.- Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών. 
2.- 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» 
3.- Την υπ΄αριθμ. 266/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
4.- Τη με αριθμ. Πρωτ. 88355/47633/16-12-2015  επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015 
απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για 
το οικ. έτος 2016» 

   

     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
      Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 51/2016 μελέτης, της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 
 
2) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με 
ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ - έντυπο οικονομικής προσφοράς για την 
“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΟ 6134” 
 
 
Γ) Εγκρίνει τη διάθεση και δέσμευση  πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την “ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΟ 6134”η  οποία έχει ενταχθεί στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, και βαρύνει τον Κ.Α. 20-7131.021 βάσει της υπ.αρ. 
Α-586/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης με αρ. 11389/93  
(ΕΚΠΟΤΑ ) με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού υπερβαίνει το ποσό 
των 209.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, όπως έχει καθορισθεί  με την υπ΄αρ, 2015/2342 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 και αρ.πρωτ. 5729/22-12-2015 εγγράφου 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

ΑΔΑ: 7ΨΤΕΩΨΖ-ΨΨΛ



3 
 
 
 

 
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 1/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης επιτροπών» καθώς επίσης και τη με αριθ. 
21/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
  
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  183/2016.  
 
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 
 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ  
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής             
Δήμος  Βάρης  Βούλας Βουλιαγμένης 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
“ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΜΟΥ ΜΕ ΚΗΟ 6134 “ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 40.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.) 

 
Cpv: 50110000-9 

 
 
 

Τόπος διεξαγωγής 
Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας 

Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Βούλα 
 
 
 

ΜΑΪΟΣ 2016 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής          
  
Δήμος  Βάρης  Βούλας Βουλιαγμένης 
 

 ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΥΡΜΟΥ ΜΕ ΚΗΟ 6134» 
   
                       
Α.Μ. :     51/2016   

Π/Υ :       40.000 € 

Αρ. Πρωτ. : 20407/25-5-2016     

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 
Α) Τις διατάξεις: 
1. Των άρθρων 103 παρ.2 περίπτωση δ΄ και 209 παρ. 1 και 4 του Νόμου 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/08-

06-2006) όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ 3. του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.     
2. Τoυ άρθρου 20 παρ.13 του Ν.3731/08 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 
i. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
ii. Τις διατάξεις του 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 
iii. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», όπως έχει 

τροποποιηθεί μεταγενέστερα. 
iv. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
v. Την με αριθμό    51/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου. 
vi.    Την υπ’ αριθ. 183/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η 

διάθεση της πίστωσης και με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διαγωνισμού για την ως άνω 
παροχή υπηρεσιών. 

vii. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

viii.  Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» κι άλλες διατάξεις». 

ix.  Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 περί αναρτήσεων στο ΚΗΜΔΗΣ 
x. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
xi. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

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

ΑΔΑ: 7ΨΤΕΩΨΖ-ΨΨΛ



6 
 
 
 

Β) 1. Την με αριθμό 266/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας 
της  “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΜΟΥ ΜΕ ΚΗΟ 6134” και την εκκίνηση του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού με τη διαδικασία του διεθνή ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού  
. 

    2. Την  με αρ. 1/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια 
επιτροπή  διενέργειας διαγωνισμού, γνωμοδότησης κι αξιολόγησης των προσφορών για το έτος 
2016. 
    3.  Την υπ.αρ. 26/2016 τεχνική μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2016» προϋπολογισμού 356.000,00€ 
  4. Το γεγονός ότι η παρούσα διακήρυξη και μελέτη είναι συνέχεια του ανωτέρω διαγωνισμού. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις 
διατάξεις του    π/δ 28/1980 για τη “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΜΟΥ ΜΕ ΚΗΟ 6134“,  όπως 
αναφέρονται στη τεχνική μελέτη  51/2016   της παρούσας δαπάνης, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.  

 
Η εκτέλεση της  εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία της παρούσης διακήρυξης και σε στοιχεία που θα 
συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.   

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορά συμπληρώνοντας υποχρεωτικά το 
σφραγισμένο και αριθμημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα προμηθευτούν από το Τμήμα 
Προμηθειών.  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   (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»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει 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 
τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς 
και την εισήγηση-πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγμένης, δηλαδή την αναθέτουσα αρχή, για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 
«Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια-εργασία, και θ’ 
αποδεικνύεται με σύμβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με τον Δήμο, μετά την 
νομιμοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγμένης, για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων.  
«Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη και  η υπ.αρ. 51/2016 μελέτη της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών 
που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων 
διενεργείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. 
«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 την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση 
αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 
προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του 
ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σ’ αυτή την περίπτωση προσκομίζεται 
επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σ’ 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, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 
παρ. 10 του Ν. 3614/2007, καθώς, επίσης, και τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παρ. 3 του N. 4250/14 
(ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014) .  
«Σύμβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται η  σύμβαση που 
θα υπογράψει  ο μειοδότης με τον Δήμο , για το σύνολο των υπηρεσιών. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο      (Αντικείμενο Υπηρεσίας) 

 Η παρούσα παροχή υπηρεσίας αφορά τις παρακάτω εργασίες 

 Ολική αμμοβολή του οχήματος  
 Αντικατάσταση τμημάτων του δαπέδου του οχήματος . 
 Επισκευή πλαϊνών τοιχωμάτων χώρου συμπίεσης απορριμμάτων 
 Αντικατάσταση τμημάτων οπίσθιας θύρας εκφόρτωσης 
 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου κινητήρα τύπου HATZ DIESEL SILENT 3LCA1  
 Επισκευή υδραυλικού κυκλώματος  
 Αντικατάσταση ελαστικών σωλήνων πιέσεως υδραυλικού κυκλώματος . 
 Αντικατάσταση μεταλλικών  σωλήνων πιέσεως υδραυλικού κυκλώματος  
 Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού κυκλώματος  
 Τοποθέτηση κρεμαστρών ευθυγράμμισης τηλεσκοπικού κυλίνδρου  
 Κατασκευή και τοποθέτηση θυρίδας φόρτωσης απορριμμάτων 
 Κατασκευή και τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κίνησης θυρίδας φόρτωσης  
 Επισκευή ηλεκτρικού κυκλώματος και αυτοματισμών  
 Ολική βαφή του ημιρυμουλκούμενου Σταθμού  
 Τοποθέτηση διακριτικών σημάτων και πινακίδων του Δήμου  
 Μπαλαντέζα χειριστηρίου 
 Οπίσθια φανάρια ρυμουλκούμενου  
 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου κινητήρα τύπου  HATZ DIESEL SILENT 3LCA1, με αρ . 

πλαισίου  VFK TF 34C1-Y3NL1118   
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΔΑ: 7ΨΤΕΩΨΖ-ΨΨΛ



8 
 
 
 

1 1.1. Ολική αμμοβολή του οχήματος  
1.2. Αντικατάσταση τμημάτων του δαπέδου του οχήματος . 
1.3. Επισκευή πλαϊνών τοιχωμάτων χώρου συμπίεσης 

απορριμμάτων 
1.4. Αντικατάσταση τμημάτων οπίσθιας θύρας εκφόρτωσης 
1.5. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου κινητήρα τύπου HATZ DIESEL 

SILENT 3LCA1  
1.6. Επισκευή υδραυλικού κυκλώματος  
1.7. Αντικατάσταση ελαστικών σωλήνων πιέσεως υδραυλικού 

κυκλώματος . 
1.8. Αντικατάσταση μεταλλικών  σωλήνων πιέσεως υδραυλικού 

κυκλώματος  
1.9. Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού κυκλώματος  
1.10. Τοποθέτηση κρεμαστρών ευθυγράμμισης τηλεσκοπικού 

κυλίνδρου  
1.11. Κατασκευή και τοποθέτηση θυρίδας φόρτωσης απορριμμάτων 
1.12. Κατασκευή και τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κίνησης 

θυρίδας φόρτωσης  
1.13. Επισκευή ηλεκτρικού κυκλώματος και αυτοματισμών  
1.14. Ολική βαφή του ημιρυμουλκούμενου Σταθμού  
1.15. Τοποθέτηση διακριτικών σημάτων και πινακίδων του Δήμου  
1.16. Μπαλαντέζα χειριστηρίου 
1.17. Οπίσθια φανάρια ρυμουλκούμενου  

25.020 25.020,00 € 

2 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου κινητήρα τύπου  HATZ DIESEL 
SILENT 3LCA1 , με αρ . πλαισίου  VFK TF 34C1-Y3NL1118  

7.500 7.500,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 32.520,00 € 
  ΦΠΑ 23% 7.479,60 € 
  Στρογγυλοποίηση 0,40 € 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 € 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 

40.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και  θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου. Για τον 

σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 40.000.€  ( Κ.Α. : 20-7131.021) στον προϋπολογισμό του 

έτους 2016 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο      (Χρόνος και τόπος διεξαγωγής  του διαγωνισμού) 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία 
αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως ,στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 
Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ). 
 
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί  στο Δημαρχιακό 
Κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18) και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που 
θα προκύπτει από νέα περιληπτική επαναληπτική διακήρυξη του Δημάρχου. 
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Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα διενεργηθεί 
απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ με την κατάθεση, α) Οικονομικής Προσφοράς και β) όλων των δικαιολογητικών και των 
τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται  εκτός της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Πέμπτη 2-6-2016 Παρασκευή 3-6-2016 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 18-7-2016 

ΩΡΑ 10:30 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
* Σε περίπτωση επανάληψης του Διαγωνισμού, θα ισχύουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην 
επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 
 
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   
 
Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον 
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
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συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο      (Προσφερόμενη τιμή ) 

Ισχύει η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ.αρ. 51/2016 
μελέτης. 
Προσφορά που δεν υποβάλλεται σε ευρώ και σε σταθερές τιμές , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που 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 χαμηλότερη τιμή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο      (ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν 
ισχύος είναι: 

 Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 
 Η Οικονομική Προσφορά. 
 Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 Η Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές-Προϋπολογισμός. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
(Α) Έλληνες Προμηθευτές 
(Β) Αλλοδαποί Προμηθευτές 
(Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
(Δ) Συνεταιρισμοί 
(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Αποκλεισμός υποψηφίων  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν: 
1. Εις βάρος του  υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για 
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
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β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE 
L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305). 
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική 
κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να 
λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή 
των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο 
σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα 
αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
 
2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασής του. 
 
3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή του. 

5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού 
ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε 
μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του Ελληνικού 
δικαίου. 

7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του Ελληνικού δικαίου. 
8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
 
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. 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο        (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 
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Επισημαίνουμε ότι με τον όρο προσφορά εννοούμε τα δικαιολογητικά της παρούσας, την τεχνική 
προσφορά και την οικονομική προσφορά. 
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με 
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά : 
Δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα ή φωτοτυπία εκ του πρωτοτύπου για τα δημόσια 
έγγραφα και φωτοτυπία εκ του επικυρωμένου από δικηγόρο για τα ιδιωτικά έγγραφα. )  
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας 
διακήρυξης . 

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(ΙΚΑ - εργαζόμενοι, ΟΑΕΕ – εταίροι, μέλη ΔΣ, συνεργάτες ,ΤΣΜΕΔΕ – Μηχανικοί κλπ), κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .  

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

δ) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό  
και το είδος των εργασιών τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού και να  είναι σε ισχύ . 

ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

 Φυσικά πρόσωπα. 
 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών Ο.Ε. & Ε.Ε., Ε.Π.Ε. & Α.Ε. όπως αναφέρονται στο 
τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Τροποποίησης) και το οποίο οφείλει επί 
ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 
 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να είναι έκδοσης τελευταίου τριμήνου 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται: 
i. ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
ii. ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ . 
iii. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 
iv. δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία  

v. έλαβαν γνώση της υπ.αρ. 51/2016 τεχνικής μελέτης ,των όρων αυτής της διακήρυξης  και των 
σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
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ζ) Ταυτοποίηση: 
Όταν ο συμμετέχων είναι Φυσικό Πρόσωπο αρκεί η κατάθεση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητάς 
του. 
Οταν είναι μέλος ημεδαπού Νομικού Προσώπου ισχύουν τα κάτωθι ανά είδος εταιρείας  
• Για Ο.Ε.- Ε.Ε. απαιτείται αντίγραφο καταστατικού και πιστοποιητικό του Γραμματέα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας για την εγγραφή της στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου 
και τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού της . 
• Για Ε.Π.Ε. απαιτούνται επιπλέον των ζητούμενων για Ο.Ε.- Ε.Ε τα ΦΕΚ δημοσίευσης της περίληψης 
του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεών του . 
• Για Α.Ε απαιτείται α) αντίγραφο του καταστατικού της . β) Το ΦΕΚ δημοσίευσης της καταχώρισης 
της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών ( Μ.Α.Ε.) .γ) Το ΦΕΚ δημοσίευσης καταχώρισης στο 
Μ.Α.Ε. των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τις τροποποιήσεις του καταστατικού . 
 
Οταν είναι μέλος αλλοδαπού Νομικού Προσώπου απαιτείται το πιστοποιητικό της εταιρείας όπως 
ισχύει καθώς και πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση , τη σημερινή 
κατάστασή της ,το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κλπ ( CERTIFICATE OF GOOD STANDING).Τα έγγραφα 
που αφορούν αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές , δηλαδή 
για χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης να φέρουν την επισημείωση Αpostille, 
ενώ για τις λοιπές χώρες, που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση , πρέπει να φέρουν θεώρηση 
της προξενικής αρχής της χώρας στην Ελλάδα η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να θεωρηθεί από το 
Τμήμα Επικυρώσεων του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε. του Υπουργείου Εξωτερικών.Η μετάφραση των ανωτέρω 
εγγράφων γίνεται δεκτή αν έχει πραγματοποιηθεί από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών καθώς και από δικηγόρο του οποίου η μετάφραση θα πρέπει να θεωρηθεί από τον 
Δικηγορικό Σύλλογο. Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα δεν προκύπτει 
ποια πρόσωπα μπορούν να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία τότε προσκομίζονται 
στοιχεία και έγγραφα αποδεικτικά αυτής της ικανότητας δέσμευσης 
 
 

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν, όλα τα 
ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές 
που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί 
με υπεύθυνη δήλωση. 

 

Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου .pdf.  

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται 

από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις) 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

ΑΔΑ: 7ΨΤΕΩΨΖ-ΨΨΛ



14 
 
 
 

τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής 

του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 

αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).  

 

(Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής) 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
 
Τα τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) ή οι πιστοποιήσεις, θα πρέπει 
να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει 
να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 
τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου, και ότι οι πιστοποιήσεις ευρίσκονται 
εν ισχύ 
 
Η Τεχνική Προσφορά θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των ζητουμένων ειδών.  
Θα περιέχονται υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω στοιχεία : 
 
1)  Ευρετήριο 
Ο διαγωνιζόμενος θα περιλάβει στην αρχή του (υπο)φακέλου τεχνικής προσφοράς, πίνακα ελέγχου 
περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του (υπο)φακέλου τεχνικής  προσφοράς 
 
2) Το   προφίλ   της   επιχείρησης   του   διαγωνιζόμενου,   ήτοι   την   επιχειρηματική   δομή,   τους   
τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 
 

3)Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση ή η απόκλιση σε σχέση με τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η τεχνική έκθεση της υπ.αρ. 51/2016 μελέτης.  

 

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφοράς» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
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περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Οικονομική Προσφορά του συστήματος  που έχει υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά, υποχρεωτικά οφείλουν οι υποψήφιοι επί ποινή αποκλεισμού να την 
προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -
Βουλιαγμένης) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή  
 
Μαζί με την Οικονομική Προσφορά, υποβάλλεται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου.pdf και προσκομίζεται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή  και  Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς,  για  το  Προσφερόμενο  Είδος,  με  βάση  το  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπου θα υπάρχει συνημμένα στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ 

 

Γενικές Σημειώσεις: 

1. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

2. Επεξηγήσεις για τις Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986: 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 
τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία , η ανωτέρω δήλωση αφορά 
κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται  να φέρουν  θεώρηση του  γνήσιου της υπογραφής 
4. Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα  

ιδιωτικά έγγραφα  μπορούν  να  είναι  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτότυπων  
εγγράφων  που  έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση 
ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 
1 του Ν.4250/2014) 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο         (Εγγυήσεις) 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

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

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
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Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης 
και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 650,40€ 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

Την ημερομηνία έκδοσης. 

Τον εκδότη. 

Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 

Τον αριθμό της εγγύησης. 

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

      Τη σχετική διακήρυξη,  την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και τις τυχόν  

       επαναλήψεις της. 

'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως 

“Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό και 
ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία εκ μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση.” 

Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

“Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό.” 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει προ 
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης , για ποσό ίσο με το με το 5% της 
συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να 
είναι κατά τρείς (3) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο ήτοι 15 μήνες.  

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο   (Γλώσσα) 
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 
νόμιμη Ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις 
θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή 
απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Ελληνικό  Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης 
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της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η 
μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο 
Προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην ανάθεση 
και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται 
στην Ελληνική γλώσσα.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του 
με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο : Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 
1. Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του 
1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισημείωση – 
apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 
2. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα 
Δικηγόρων ή- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδας 
στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας αυτής στην 
Ελλάδα ή - έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ  (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» . 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των 
λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά», οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την 
ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), 
αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες  μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η 
ημέρα αυτή είναι αργία,  ο   Διαγωνισμός αναβάλλεται  για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και 
την ίδια ώρα. 

 

ΑΡΘΡΟ  (ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ)  
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- Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, 
είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και η υποβολή αυτών επιφέρει τον αποκλεισμό του 
υποψηφίου αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο       (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
τα μέλη της οποίας είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών . 
• Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 
Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η 
αναθέτουσα  αρχή  πριν  απορρίψει  τις  προσφορές,  ζητά  γραπτώς  διευκρινίσεις  για  τη  σύνθεση  
της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. 
 
Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν : 
α. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων 
β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων 
για την προμήθεια των προϊόντων 
γ. την πρωτοτυπία των προμηθειών που προτείνει ο προσφέρων 
δ. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 
 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω 
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χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται 
αποκλειστικά γι' αυτόν τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση 
και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία 
τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η 
αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά. 
 
 Επιπλέον στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη: 
α. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται 
β. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτεται 
γ. δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις και 
δ. Η ύπαρξη μίας και μόνο προσφοράς δεν εμποδίζει την εξέλιξη του διαγωνισμού και την 
κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, εφόσον κρίνεται ότι αυτή από πλευράς τεχνικών 
προδιαγραφών και οικονομικής  προσφοράς  είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  
συμφέρουσα  για  την υπηρεσία (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 455/2006). 
 
Απόρριψη  προσφορών 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που : 
1.Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις 
ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. 
2.Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση 
που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 
3.Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 
παρούσας. 
4.Δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις επί των τεχνικών στοιχείων των διαγωνιζομένων της 
παρούσας διακήρυξης. 
5.Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής και δε 
συνοδεύεται από τη/τις νόμιμη/ες εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
6.Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε 
στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της 
Οικονομικής Προσφοράς. 
7.Δεν προσκομίζει  τα  εγγράφως  αιτούμενα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά  στοιχεία στην 
αρμόδια 
επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού εντός του οριζόμενου χρόνου. 
8.Δίνει τιμή υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο. 
9.Δίνει τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα ανά είδος. 
10. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του παρόντος 
διαγωνισμού ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού. 
11. Δεν φέρει την ψηφιακή  υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 
12.Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο 
που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος 
σύμφωνα με τυχόν ισχύουσες διατάξεις. 
13. Τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  της  αλλοδαπής,  τα  οποία  δεν  θα  υποβάλουν  όλα  τα  
έγγραφα  των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
14.Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους, 
15. Συμμετοχή σε περισσότερες προσφορές: Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν 
μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές για το ίδιο είδος. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές 
για το ίδιο είδος, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον 
αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν για το ίδιο είδος προμήθειας. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο        (Χρόνος ισχύος προσφορών) 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό τεσσάρων (4) μηνών από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την 
λήξη της, με  ανώτατο όριο δύο (2) μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου  χρονικού 
ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός 
εάν συμφωνεί ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση 
ισχύος της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο           (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 
/Α’/30-10-10 ) “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων 
Δημοσίων Εργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή. 

 
Σημειώνεται  ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1β της ΥΑ 11389/93, ένσταση κατά της 
νομιμότητας  της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ 
αυτόν,(υποβάλλεται)  μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ 
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την 
διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του αντίστοιχοι σταδίου.     

 
 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά, υποβάλλονται από 
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( .Ε.Κ. 66/Α’/31-3-2011) και της Υπουργικής απόφασης << περί 
ηλεκτρονικού παραβόλου” ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013) όπως κάθε φορά αυτά 
ισχύουν. 
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της 
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 18     (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι  κριτήριο  
η  χαμηλότερη τιμή  λαµβάνονται  υπ’  όψη  τα  παρακάτω στοιχεία: 
• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς 
και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 
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• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της διακήρυξης  

 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς έκπτωση / τιμή  και που είναι σύμφωνες με 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης . Ο ανάδοχος, σε αυτήν την περίπτωση, 
θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης. 

 
• Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου  η οποία διατηρεί το 
δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη. 
 
Κρίση  αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
 
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού με γνωμοδότηση της μπορεί να προτείνει προς 
την Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, μία εκ των κάτωθι περιπτώσεων : 
 
1. Την κατακύρωση της προμήθειας. 
2. Την κατακύρωση της προμήθειας σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή 
ισοδύναμες προσφορές με τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. 
3. Να αποφασίσει, και αζημίως για αυτήν, τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του 
Διαγωνισμού 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις: 
(i) παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, 
 
(ii)   που το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
 
(iii)  που ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των 
 
Διαγωνιζομένων προς αποφυγή  ανάπτυξης πραγματικού ανταγωνισμού, 
 
(iv)  που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση Προμήθεια 
 
4. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Επίσης, η Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισμού γνωμοδοτεί για : 
α.  την  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  την  προσφυγή  στην  
διαδικασία  της διαπραγμάτευσης. 
 
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
 
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας όταν συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις. 
 
Σε   περίπτωση   ματαίωσης   του   Διαγωνισμού,   οι   υποψήφιοι   Ανάδοχοι   δεν   θα   έχουν   
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο           (Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης) 
Στον υποψήφιο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Το είδος. 
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιμή. 
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος. 
ε) Την απόφαση της κατακύρωσης, με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 
τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
στ) Τα στοιχεία της απόφασης  τελικής έγκρισης.                                                                                                                                                                                    
ζ)  Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Προθεσμία υπογραφής της σύμβασης: 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Ως προθεσμία παράδοσης των ασφαλίστρων ορίζονται 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Σε  αντίθετη  περίπτωση  επιβάλλεται    ποινική  ρήτρα  #150# Ευρώ   για  κάθε  ημέρα  
καθυστέρησης. Μετά  την  διαπίστωση   παρέλευσης  άπρακτου  του  διαστήματος  αυτού,  ο  
ανάδοχος  καθίσταται  έκπτωτος   και  εφαρμόζονται  οι  ανάλογες  κυρώσεις   σύμφωνα  με  τις  
διατάξεις  του  Π.Δ. 28/80    
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό 
του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση, αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή 
ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή με FAX  στον αλλοδαπό υποψήφιο. Στην περίπτωση που η πληρωμή 
στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να 
κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής 
παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο        (Διάρκεια σύμβασης) 

Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για 3 μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο          (Σύμβαση) 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και σε ημερομηνία που θα ορίσει η κάθε αναθέτουσα αρχή, 
καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής σύμβασης. 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ) Την παρεχόμενη υπηρεσία. 
δ) Την τιμή  που έχει προσφερθεί                                                                                                                                                                                                                        
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ασφαλιστηρίων.                                                                                                                                                                   
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές  
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
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θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι)  Τον τρόπο πληρωμής. 
ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.                                         
ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.                                                                                                                                                                                                                 
ιγ) Την παραλαβή αυτών. 
 
(Έλεγχος νομιμότητας σύμβασης) 
Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (αρχικός διαγωνισμός υπ.αρ. 26/2016 μελέτη με 
τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2016» 
προϋπολογισμού 356.000,00€ και ο παρών διαγωνισμός υπ.αρ. 51/2016 μελέτη με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΜΟΥ ΜΕ ΚΗΟ 6134» προϋπολογισμού 40.000,00€), η νομιμότητα της 
παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για το 
σκοπό αυτό θα υποβληθεί ο φάκελος του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία, 
καθώς και ανυπόγραφα τα σχέδια των συμβάσεων. 

Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δεν θα υπογραφεί. 

ΑΡΘΡΟ 22ο     

Η σύμβαση για την διενέργεια της υπηρεσίας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
των τευχών που τη συνοδεύουν και  με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

       

ΑΡΘΡΟ 23ο                (Μεταβολή Σύμβασης) 
Ο Δήμος μπορεί να μειώσει την παροχή των υπηρεσιών  σε ποσοστό έως και   50% των 
προϋπολογιζομένων εργασιών, στο σύνολό τους.  
Η  συμβατική   διάρκεια  εκτέλεσης  της υπηρεσίας  ορίζεται  σε τρείς (3) μήνες    από  την  
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με δικαίωμα παράτασης για ακόμα τέσσερις (2) μήνες μετά από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση 
Καθαριότητας) με συνημμένη τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο                ( Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου) 
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει 
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 
έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
 
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 
τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α». 
 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 
(παραλαβή) 
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Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται , παρουσία του αναδόχου,  από την οικεία Επιτροπή, η οποία 
ορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με τα αρ.64 § 14 και κατ’ αναλογία του αρ.70 του 
Π.Δ 28/80. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη της 
παραλαμβανομένης εργασίας ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών 
ανωμαλιών αυτής. 
 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της 
ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και 
για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του 
τρόπο.       
 
ΑΡΘΡΟ 25ο         (Ανωτέρα  βία) 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που 
την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
 
1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του 
εργοστασίου του προμηθευτή 
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή 
 
3. Πλημμύρα 
 
4. Σεισμός 
 
5. Πόλεμος 
 
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 
 
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
 
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 
 
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και να 
επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας στην 
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  μέσα  στην  
ανωτέρω  προθεσμία,  των  20  ημερών,  δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας 
βίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 27ο             (Τρόπος πληρωμής) 

 Η  πληρωμή  της  αξίας  των  εκτελεσθέντων   εργασιών  στον  ανάδοχο  θα  γίνει  με  Χ.Ε.  με την 
πρόοδο της παροχής υπηρεσιών μετά από αναλυτική έκθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας  

 Τα  δικαιολογητικά  που απαιτούνται  για  την  πληρωμή  της  αξίας  των  συμβατικών  εργασιών    
είναι  το  εισηγητικό για την  εκτέλεση  του  έργου  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Δήμου, το 
τιμολόγιο  του  ανάδοχου   

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου 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 
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της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους, 
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου 
πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής. 

 
ΑΡΘΡΟ 28ο              (Κρατήσεις) 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο  ανάδοχος επιβαρύνεται με τους όλους 
τους ισχύοντες φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ, κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει 
σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών και 
τελών. 

ΑΡΘΡΟ 29ο             (Λήψη πληροφοριών-Λήψη Τευχών διαγωνισμού) 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα 
Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης , Δ/νση: Λεωφ. 
Κωνσταντίνου Καραμανλή , αρ. 18, Τ. Κ. 16673, αρμόδιος υπάλληλος : Ασημακόπουλος Άγγελος , 
τηλ. 213 2019955 , 213 2020131, Fax. 213 2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr. 
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην 
διεύθυνση: http://www.vvv.gov.gr/ και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 
συστήματος   24789 .  

 
ΑΡΘΡΟ 30ο             (Δημοσίευση-Τοιχοκόλληση) 
Η προκήρυξη του διαγωνισμού όπως ορίζεται από το άρθρο 29 και 32 παρ. 5 και 6 του Π.Δ. 60/07, 
θα αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 
 Δευτέρα 30-5-2016 
 
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 
11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν. 3548/07 , δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές 
εφημερίδες , σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες. 
Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγμένης, με πρακτικό τοιχοκόλλησης και θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο. 
Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης http://www.vvv.gov.gr, όπου θα παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 
3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος 
με τη διαδικασία. 
ΑΡΘΡΟ 31ο 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Π. Δ/τος 28/1980, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης, 
όπως ισχύουν. 

                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

       ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

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 ......................1 υπέρ του / της...................................... ., (διεύθυνση)........................, για τη 
συμμετοχή του / της στον διενεργούμενο Διαγωνισμό του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
για την προμήθεια “…………………………” σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξή 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 ΤΡΕΙΣ (3) ΗΜΕΡΕΣ , ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΣΗΣ 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 
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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 ......................................................., 
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 τρεις (3) 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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