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                                                         ΑΝΑΤΘΤΕΑ 
  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ        ΣΥΝΕΔΙΑΣΘ 42θ 
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ                                                                                 τθσ 07-11-2017 
         ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ 

 
Αρικμ.Απόφαςθσ: 532 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                            

Α Ρ Ο Σ Ρ Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 42/2017 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 07/11/2017, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 37090/03-11-2017 ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ τθσ Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του 
Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των εννζα (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα ζξι (6) ιτοι: 
 

         Ραρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)          1. Eυκφμιοσ Ηάχαρθσ (τακτικό μζλοσ) 
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)       2. Μαλάμω Μαςτραγγελι-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)          
3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                   3. Ραρακευι Δάγκα (τακτικό μζλοσ)                                
4. Aναςτάςιοσ Σαράντου (τακτικό μζλοσ)    
5. Ιωάννθσ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)                
6. Iωάννθσ Δθμομελζτθσ (τακτικό μζλοσ)    
           αν και κλικθκαν νόμιμα                 

        
Στο 6ο κζμα τθσ Θ.Δ. θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικ. πρωτ.       

36908/2-11-2017 ζγγραφο του Αντιδθμάρχου κ. Κ. Φίλθ, το οποίο ζχει ωσ εξισ: 
 
ΘΕΜΑ : α) Ζγκριςθ διενζργειασ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ  «Τλικών για τθ ςυντιρθςθ  αυτόματου 
ποτίςματοσ και ανταλλακτικών ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ Δθμοτικοφ ταδίου «ταφροσ 
Μαυροκαλαςςίτθσ» β)  Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 54.933,55 ευρϊ, του προχπολογιςμοφ του 
Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017 γ) Ζγκριςθ μελζτθσ υπ’ αρικμό πρωτ. 34787/16-10-2017 και κακοριςμόσ   των όρων 
τθσ διακιρυξθσ του Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. δ) Οριςμόσ Επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ τθσ 
προμικειασ «Τλικών για τθ ςυντιρθςθ  αυτόματου ποτίςματοσ και ανταλλακτικών ςυντιρθςθσ αυτόματου 

  κε ΘΕΜΑ: 
α) Ζγκριςθ διενζργειασ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ  
«Τλικών για τθ ςυντιρθςθ  αυτόματου ποτίςματοσ και ανταλλακτικών 
ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ Δθμοτικοφ ταδίου «ταφροσ 
Μαυροκαλαςςίτθσ» β) Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 
54.933,55 ευρϊ, του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 
2017 γ) Ζγκριςθ μελζτθσ υπ’ αρικμό πρωτ. 34787/16-10-2017 και 
κακοριςμόσ των όρων τθσ διακιρυξθσ του Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ  
δ) Οριςμόσ Επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ τθσ 
προμικειασ  «Τλικών για τθ ςυντιρθςθ  αυτόματου ποτίςματοσ και 
ανταλλακτικών ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ Δθμοτικοφ ταδίου 
«ταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ» ε) Ζγκριςθ δαπάνθσ & διάκεςθ πίςτωςθσ 
ποςοφ 250,00 Ευρϊ για ζξοδα  Δθμοςίευςθσ περίλθψθσ ςυνοπτικοφ 
Διαγωνιςμοφ 
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ποτίςματοσ Δθμοτικοφ ταδίου «ταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ.» ε) Ζγκριςθ δαπάνθσ & διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 
250,00 Ευρϊ για ζξοδα  Δθμοςίευςθσ περίλθψθσ ςυνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ 
              Κυρία Πρόεδρε, ςασ διαβιβάηω :  

1. Σθν αρικμ.19/2017 μελζτθ (με αρ. Πρωτ.34787/16-10-2017) τθσ Δ/νςθσ Πραςίνου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
δαπάνθσ 54.933,55 € (με ΦΠΑ 24%) που αφορά τθν προμικεια με τίτλο  «Υλικϊν για τθ ςυντιρθςθ  αυτόματου 
ποτίςματοσ και ανταλλακτικϊν ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ Δθμοτικοφ Σταδίου «Σταφροσ 
Μαυροκαλαςςίτθσ» 

2. Σθν με αρικμ. Πρωτ. 35985/26 -10 -2017, πρόταςθ δζςμευςθσ, ποςοφ 54.933,55 € (με Φ.Π.Α.  24%)  για τθν 
ανωτζρω προμικεια θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν. 

3. Σισ με  αρικμ.: 1140, 1141, Προτάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  με των οποίων προτείνεται θ δζςμευςθ 
πίςτωςθσ ποςοφ 59.933,55 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ των Κ.Α. του προχπολογιςμοφ του Διμου 
οικονομικοφ ζτουσ 2017 ωσ εξισ:  

 ε βάροσ του Κ.Α.: 35.6662.008.  ποςό   39.941,95 € με τον ΦΠΑ 24% 

 ε βάροσ του Κ.Α.: 35.6662.005  ποςό    14.991,60 € με τον ΦΠΑ 24% 
4. Σθν με αρικμ. Πρωτ.    36152 /27-10-2017 Πρόταςθ δζςμευςθσ ποςοφ 250,00 Ευρϊ. 
5. Σθν με αρικμ. 1142  Πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ποςοφ 250,00 ευρϊ ςε βάροσ 

του Κ.Α 35.6462 του προχπολογιςμοφ του Διμου Οικονομικοφ Ζτουσ 2017. 
 

Κατόπιν των ανωτζρω, ςασ παρακαλϊ να κζςετε το κζμα ςτα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και να αποφαςίςετε για: 
1. τθν ζγκριςθ διενζργειασ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ «Υλικϊν για τθ ςυντιρθςθ  αυτόματου 

ποτίςματοσ και ανταλλακτικϊν ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ Δθμοτικοφ Σταδίου «Σταφροσ 
Μαυροκαλαςςίτθσ»  με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, μόνο βάςει τιμισ , 

2. τθν  ζγκριςθ μελζτθσ με Α.Μ. 19/2017  (με αρ. Πρωτ.  34787/16-10-2017),  
3.  τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ, ποςοφ 54.933,55 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) , ςε βάροσ των Κ.Α. 

του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017 ωσ εξισ:  

 ε βάροσ του Κ.Α.: 35.6662.008.  ποςό  39.941,95 € με τον ΦΠΑ 24% 

 ε βάροσ του Κ.Α.: 35.6662.005  ποςό   14.991,60 € με τον ΦΠΑ 24% 
4. τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 250,00 ευρϊ για ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ 

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, ςε βάροσ του Κ.Α 35.6462 με τίτλο « Δθμοςίευςθ Προκθρφξεων » για τθν πλθρωμι 
τθσ  παραπάνω προμικειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 «Οικονομικι Επιτροπι – Αρμοδιότθτεσ» 
(παρ. δ), του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» - ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεφχοσ Αϋ), κακϊσ και τα άρκρα 158 & 172 του Ν.3463/2006 
(ΦΕΚ 114 Α') και του άρκρου 32 του από 17/5/59 Β.Δ. 

5. τθν  κατάρτιςθ των όρων  και φνταξθ Διακιρυξθσ του υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 72 «Οικονομικι Επιτροπι – Αρμοδιότθτεσ» (παρ. ε), του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» - ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεφχοσ Αϋ). 

6. τον οριςμό επιτροπισ για τθ διενζργεια υνοπτικοφ  διαγωνιςμοφ που αφορά τθν Προμικεια με τίτλο «Υλικϊν 
για τθ ςυντιρθςθ  αυτόματου ποτίςματοσ και ανταλλακτικϊν ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ Δθμοτικοφ 
Σταδίου «Σταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ» και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων αυτοφ, κατά τθν ιςχφουςα ςχετικι 
νομοκεςία, ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016 από 23/10/2015, τθν προτεινόμενθ  ωσ εξισ: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΘ  
1. Mαρία Γαρζφθ του Βαςιλείου, ωσ πρόεδροσ,  του κλάδου  ΣΕ  Σεχνολόγων Γεωπονίασ με βακμό Αϋ 
2. Σταμάτιοσ Σταματόπουλοσ  του Βαςιλείου,  του κλάδου ΠΕ Διοικθτικϊν και/ι Οικονομικόσ, με βακμό Αϋ 
3. Ελζνθ Κουρουνάκου του Νικολάου του κλάδου ΣΕ Σεχνολόγων Γεωπονίασ. με Βακμό Δ’ 

ΑΝΑΡΛΘΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΘ 
1. Άγγελοσ Χατηθαποςτόλου του Ιωάννθ του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικόσ, Γεωπόνων, με βακμό Α’ 
2. Ιωάννθσ Ηουρνατηισ  του Ελευκερίου του κλάδου ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, με Βακμό Α’ 
3. Σωτιρθσ  Καςωτάκθσ  του Εμμανουιλ  του κλάδου ΔΕ Μθχανοτεχνιτϊν Αυτοκινιτων, με βακμό Γϋ 

 

 τθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά.                                             
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      Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και 
ζλαβε υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  
 

 ΑΡΟΦΑΣΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 
1. Σθν  αρικμ. 19/2017 μελζτθ (αρ. πρωτ. 34787/16-10-2017) τθσ Δ/νςθσ Πραςίνου, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

54.933,55 € (με ΦΠΑ) που αφορά τθν “Προμικεια υλικϊν για τθ ςυντιρθςθ αυτόματου ποτίςματοσ και 

ανταλλακτικϊν ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ Δθμοτικοφ ταδίου «ταφροσ Μαυροκαλλαςίτθσ»”  

2. Σθν διενζργεια ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ. 

3. Σθ  ςυγκρότθςθ Επιτροπισ για τθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ, 

που αφορά ςτθν ανωτζρω προμικεια ωσ εξισ:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΘ  

 Mαρία Γαρζφθ του Βαςιλείου, ωσ πρόεδροσ,  του κλάδου  ΣΕ  Σεχνολόγων Γεωπονίασ με βακμό Αϋ 

 Σταμάτιοσ Σταματόπουλοσ  του Βαςιλείου,  του κλάδου ΠΕ Διοικθτικϊν και/ι Οικονομικόσ, με βακμό Αϋ 

 Ελζνθ Κουρουνάκου του Νικολάου του κλάδου ΣΕ Σεχνολόγων Γεωπονίασ. με Βακμό Δ’ 

ΑΝΑΡΛΘΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΘ 

 Άγγελοσ Χατηθαποςτόλου του Ιωάννθ του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικόσ, Γεωπόνων, με βακμό Α’ 

 Ιωάννθσ Ηουρνατηισ  του Ελευκερίου του κλάδου ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, με Βακμό Α’ 

 Σωτιρθσ  Καςωτάκθσ  του Εμμανουιλ  του κλάδου ΔΕ Μθχανοτεχνιτϊν Αυτοκινιτων, με βακμό Γϋ 

4. τθ δαπάνθ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ 54.933,55 € (με τον Φ.Π.Α.), για τθν πλθρωμι τθσ 

παραπάνω προμικειασ, ςε βάροσ των παρακάτω  Κ.Α. του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 

2017, ωσ εξισ: 

 Κ.Α. 35.6662.008 με τίτλο «Προμικεια υλικϊν ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ» εκ  ποςοφ 39.941,95 €  (με 

Φ.Π.Α.)  

 Κ.Α. 35.6662.005 με τίτλο «Προμικεια ανταλλακτικϊν ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ Δθμοτικοφ ταδίου 

τ. Μαυροκαλλαςςίτθσ» εκ ποςοφ 14.991,60 €  (με Φ.Π.Α.)  

5. Σθ δαπάνθ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 250,00 € για τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ του 

διαγωνιςμοφ, ςε βάροσ του Κ.Α.35.6462 με τίτλο: «Δθμοςίευςθ προκθρφξεων» του προχπολογιςμοφ του 

Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017. 

6. Σθ ςφνταξθ των όρων τθσ διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, όπωσ επιςυνάπτονται και 

αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ, ορίηοντασ ωσ θμερομθνία διεξαγωγισ του, τθν 27-11-2017 

θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10.30-11.00 π.μ.  

 

                                                                                                       Θ ΡΟΕΔΟΣ 
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ 
 
                                                                                                                            ΓΙΑΝΝΑ ΧΙΣΤΟΓΛΟΥ 
 

 ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ 
Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ  
ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΡΙΤΟΡΩΝ   

 
ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΗΥΜΒΑΓΑΚΘ 
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Αρ. πρωτ.:  34787/16-10-2017 

Κ.Α : 35.6662.008,35.6662.005 

CPV : 43323000-3 

 

Δ Ι Α Κ Θ  Υ Ξ Θ 

O   ΔΘΜΑΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 Προκθρφςςει Δθμόςιο ςυνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθ ανάδειξθ αναδόχου 
για τθ «Ρρομικεια  υλικϊν για τθ  Συντιρθςθ αυτόματου ποτίςματοσ και ανταλλακτικϊν  ςυντιρθςθσ αυτόματου 
ποτίςματοσ Δθμοτικοφ Σταδίου «Σταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ», προχπολογιςμοφ 54.933,55 €, με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 
άρκρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016. 

Η ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι δϊδεκα (12) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.., ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλλθλα 
κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αιγάλεω: 
www.aigaleo.gr. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 27/11/2017 θμζρα Δευτζρα ενϊπιον  τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ ςτο δθμοτικό 
κατάςτθμα με καταλθκτικι ϊρα υποβολισ των προςφορϊν τθν 11.00 π.μ. 

Η εν λόγω δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ  κα βαρφνει τουσ  κωδικοφσ  Κ.Α 35.6662.008, 35.6662.005  του 
προχπολογιςμοφ Οικονομικοφ Ζτουσ  2017 και τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ Οικονομικοφ Ζτουσ 2018. Οι 
διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ. 
 

Άρκρο 1 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η προετοιμαςία, ανάκεςθ, ςφναψθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ διζπεται από τισ διατάξεισ: 

 Σου Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».  

 Σου Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 
Καλλικράτθσ». 

 Σου Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο  τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο 
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

 

  

 

 

        

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΘΣ   

ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΣΘ  ΡΑΣΙΝΟΥ 

Ρρομικεια  υλικϊν για τθ   
Συντιρθςθ αυτόματου ποτίςματοσ και 
ανταλλακτικϊν  ςυντιρθςθσ αυτόματου 
ποτίςματοσ Δθμοτικοφ Σταδίου « Σταφροσ 
Μαυροκαλαςςίτθσ» 
 

  

Αρικμόσ Μελζτθσ  19  / 2017  
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Άρκρο  2 
Συμβατικά ςτοιχεία 

Σα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ που κα προςαρτθκοφν ςε αυτι κατά ςειρά κα είναι: 
Α) Η παροφςα Διακιρυξθ 
Β) Σεχνικι ζκκεςθ- Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
Γ) Ο ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 
Δ) υγγραφι Τποχρεϊςεων 
Ε) Σιμολόγιο Προςφοράσ 

Άρκρο 3  
Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

1.  Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 27/11/2017 θμζρα Δευτζρα με ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν τθν 10.30 π.μ 
και λιξθσ τθν 11.00 π.μ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου. 

2.  Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται αποδεκτι καμία προςφορά.  
 

Άρκρο 4 
Τρόποσ λιψθσ των εγγράφων του διαγωνιςμοφ και πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων επί όρων διακιρυξθσ 

1. Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν 
γνϊςθ του πλιρουσ τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ ςε θλεκτρονικι μορφι, από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Αιγάλεω ςτον δικτυακό 
τόπο: www.aigaleo.gr. 

2. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ και αντίγραφα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ) από το Σμιμα Προμθκειϊν του Διμου Αιγάλεω, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ μζχρι και τθν 
προθγοφμενθ από τθν θμζρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να ενθμερϊνονται για τον παρόντα διαγωνιςμό ςτθν ταχυδρομικι 
διεφκυνςθ: Iερά Οδό 364 και Ανδρζα Κάλβου Σ.Κ. 122.43, τθλζφωνο: 2105312731, αρμόδια  υπάλλθλοσ Μαρία Γαρζφθ 
Fax:2105983055 , e-mail: kiposegaleo@yahoo.gr, τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ. 

 
Άρκρο 5 

Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν 
1. Σα απαιτοφμενα, ςφμφωνα με το επόμενο άρκρο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι 

ςτθ ςυνοπτικι διαδικαςία, οι τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

2. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984.  

Άρκρο 6 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

 1. Αυτοί που κα πάρουν μζροσ  ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτό 
περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου ότι ζχει λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ 
ςυγγραφισ υποχρεϊςεων, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων 
νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

3 . Νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ: 
i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων 

καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό 
υμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του 

τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ. 

Σα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του 
ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που 
ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν 
αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ 

http://www.aigaleo.gr/
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προςϊπου. Σα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία 
και τισ μεταβολζσ του. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ 
τροποποίθςθσ, το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό 
ι Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί. 

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

A. Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν όλα τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Η Ζνωςθ δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ςε 
ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει προςφορά, όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, πρζπει 
να περιβλθκεί από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 
υποβάλλονται χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ δεν μπορεί να 
ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να 
εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ φμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ςτο ςφνολό τθσ και να παράγει όλα τα 
ζννομα αποτελζςματά τθσ. Η δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται από το 
Διμο Αιγάλεω, θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν ο Διμοσ Αιγάλεω αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν 
επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ, με προςόντα 
αντίςτοιχα του μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ πρζπει να εγκρικεί με 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αιγάλεω. 
 B. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ υπογραφισ τουσ, 
θ οποία όμωσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα 
Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψιφιοσ πάροχοσ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ενεργεί ωσ νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και 
υπογραφι). 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ δικαίωμα υπογραφισ και εκπροςϊπθςθσ, επομζνωσ κα ενεργεί ωσ νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ και κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και 
υπογραφι). 

Άρκρο 7 
Εγγυιςεισ 

1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε 
ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτείται.  

2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

α) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Π.Α. και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα 
ορίηει. 

γ) Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των προςφερόμενων υλικϊν και φςτερα από τθν 
εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

δ) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ 
ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ υμφωνίασ περί Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία 
κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. 
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Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Σαμείου 
Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό φορζα. 

ε) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
1) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
2) τον εκδότθ, 
3) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται 
4) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 
5) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
6) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, 
7) τουσ όρουσ ότι: 
- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

τθσ διηιςεωσ, και 
- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

8) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
9) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
10) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 

πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Διμου και  

11) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει, πρζπει απαραίτθτα να αναφζρουν ότι : 
1. Δεν απαιτείται αναφορά ςτον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του 

διαγωνιςμοφ. 
2. Θα αναφζρουν τα είδθ τθσ προμικειασ. 
3. Όςον αφορά το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, αυτόσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον 

ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο Διμοσ υποχρεοφται ςτθν παραλαβι, 
κατά δφο (2) μινεσ. 

ςτ) Οι υπθρεςίεσ του Διμου επικοινωνοφν με τουσ φορείσ που ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να 
διαπιςτωκεί θ εγκυρότθτά τουσ. 

Άρκρο 8 
Χρόνοσ, τρόποσ υποβολισ και ςφνταξθσ προςφορϊν 

1. Οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων υποβάλλονται εγγράφωσ. Η υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί 
κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό, απαιτείται να καταρτίςουν και να υποβάλουν 
εγγράφωσ προςφορά με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ότι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εντόσ τθσ 
προκεςμίασ όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςθσ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. 

3. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 3 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. ε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει το 
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 3 τθσ 
παροφςθσ. Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από 
οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα και αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

4. Η παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει ςυνεχίηεται 
χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ 
κθρφςςεται από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά 
τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

5. Προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν 
αντιςτοίχωσ. 
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6. Προςφορζσ που τυχόν ζχουν αποςταλεί ι υποβλθκεί πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία, αποςφραγίηονται όλεσ μαηί 
μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν. 

7. τον ςφραγιςμζνο φάκελο εξωτερικά κα αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

α) Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ». 

β) Ο πλιρθσ τίτλοσ του Διμου. 

γ) Ο πλιρθσ τίτλοσ και ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 

δ) Θ θμερομθνία διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. 

ε) Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, δθλαδι θ επωνυμία, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, 
τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του διεφκυνςθ (email). 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ, ι τα 
ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

8. Σα περιεχόμενα του ανωτζρω  φακζλου ορίηονται ωσ εξισ: 

α) Ζνασ (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  
β) Ζνασ ( 1 ) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ « Τεχνικι Ρροςφορά» και 
γ) Ζνασ (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 
9. τον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»  περιλαμβάνονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα 

κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν ανάκεςθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και ςυγκεκριμζνα  τα ςτοιχεία που ηθτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ . 

10. τον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»  περιλαμβάνονται πλιρθ περιγραφι των προςφερόμενων 
ειδϊν τθσ προμικειασ με τα αντίςτοιχα τεχνικά φυλλάδια  ( προςπζκτουσ ). 

ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, τα τεχνικά ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ 
τθσ. 

 τα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. 
Ενδεχόμενθ εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

11. τον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί και να περιζχει τα απαιτοφμενα από τθ διακιρυξθ 
oικovoμικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, με ποινι αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ ςτο 
ςφνολο τθσ  προμικειασ των υλικϊν. Πλεσ οι τιμζσ ςτθν προςφορά, κακϊσ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ προςφοράσ, 
ςυμπλθρϊνονται αρικμθτικϊσ.  

12. Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν τισ ενδεχόμενεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, όπωσ 
προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ, εκτόσ του Φ.Π.Α., ο οποίοσ κα αναφζρεται χωριςτά. Η ςυνολικι τιμι χωρίσ Φ.Π.Α. κα λθφκεί 
υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

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

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

15. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ τροποποίθςθ ι 
απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται από τον προςφεφγοντα μόνο όταν ηθτοφνται από 
τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ και με τον τρόπο που υποδεικνφεται από αυτιν. Από τισ διευκρινίςεισ που δίνονται ςφμφωνα με 
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Ειδικότερα, κατά τθ 
διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ Επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι ι οικονομικι προςφορά) που ζχουν 
υποβάλει. Η διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά 
ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, 
ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, 
λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν 
επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία. 
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Άρκρο 9 
Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

1. Οι προςφορζσ των υποψθφίων ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον (4) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

2. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι 
είναι ςε ιςχφ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ. 

Άρκρο 10 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ 

 Δεν γίνονται δεκτζσ με ποινι αποκλειςμοφ εναλλακτικζσ προςφορζσ, κακϊσ και όςεσ αναφζρονται ςε μζροσ τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των υλικϊν τθσ προμικειασ. 

Άρκρο 11 
Ενςτάςεισ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

1. Ενςτάςεισ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ 
διενζργειάσ του, ωσ εξισ: ( ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412 , ΦΕΚ. 147/8-8-2016 ) 
 α) Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ςτο Διμο Αιγάλεω, μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. Για τον κακοριςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ 
δθμοςιοποίθςθσ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ και τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Αν προκφπτει κλάςμα κεωρείται ολόκλθρθ 
θμζρα. Η ζνςταςθ εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου  κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ διεξαγωγισ του 
Διαγωνιςμοφ.. Η απόφαςθ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και οι ενιςτάμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ 
με δικι τουσ φροντίδα.  
 β) Κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
θ οποία εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
           Οι ενςτάςεισ κοινοποιοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ, από τον ενιςτάμενο ςε αυτόν κατά του οποίου ςτρζφονται και 
το αντίςτοιχο αποδεικτικό αποςτζλλεται ςε φυςικι μορφι ςτο αρμόδιο όργανο του Διμου.   
 Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ 
του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. Σο 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει 
δεκτι από τθν οικονομικι Επιτροπι. 

2. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ πριν τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

3. Ενςτάςεισ που δεν υποβάλλονται ςφμφωνα με τα παραπάνω κεωροφνται ωσ μθ υποβλθκείςεσ. 
 

Άρκρο 12 
Ρροςφερόμενθ τιμι 

1. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ και κα αναφζρεται θ τιμι χωρίσ Φ.Π.Α. 
ςε  ευρϊ αρικμθτικά ανά είδοσ των προμθκευόμενων υλικϊν.  

2. Η τιμι τθσ προςφοράσ κα δίνεται ανά μονάδα μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για παράδοςθ των 
προςφερόμενων ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
            4.Προςφορά που δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  

5. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά 
από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 

6. Προςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Άρκρο 13 
Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

1. Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν 
προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 
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2. Η Επιτροπι διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν οριςμζνθ 
θμερομθνία και ϊρα. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 
ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

3. Αρχικά αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο 
φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Η Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν 
προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ.  

Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ςυντάςςει πρακτικό.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, αποςφραγίηονται οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα 
οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

4. Σο αποτζλεςμα των ανωτζρω ςταδίων, που μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, επικυρϊνονται με 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ  προςφζροντεσ. 

5. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 127 του Ν. 4412/2016. 

Άρκρο 14 
Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντόσ οριςμζνθσ προκεςμίασ (15 θμερϊν), τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα  όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 6 τθσ παροφςασ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ.  

2. Σα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι τα ακόλουκα: 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 
ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  

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

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

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

 Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ 
προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι ενθμερότθτα), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ 
τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν για κάκε νόμιμθ χριςθ εκτόσ είςπραξθσ 
χρθμάτων. 

3. ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάςθ 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

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

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

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

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

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

Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ για όλο το 
απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν 
υμβουλίων τουσ. 

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

4. Σα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτθν Επιτροπι 
διαγωνιςμοφ. 

5. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν ι κατά 
τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι ι 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εκπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ μιασ 
ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από 
τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

6. Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σο αποτζλεςμα 
του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν κατακυρωτικι κατακφρωςθσ. 

7. Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

  8. Προςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

   9  ε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ Επιτροπι διενεργεί κλιρωςθ. 

 10. ε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου και θ ςχετικι απόφαςθ 
υποβάλλεται ςτο υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για ζλεγχο νομιμότθτασ. Η απόφαςθ για τθν κατακφρωςθ του 
διαγωνιςμοφ μπορεί να λθφκεί και μετά τθν πάροδο ιςχφοσ των προςφορϊν και θ ςφμβαςθ να καταρτιςτεί ζγκυρα, εάν 
ςυμφωνεί και ο μειοδότθσ. 

Άρκρο 15 
Κρίςθ αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ 

Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ με γνωμοδότθςι τθσ προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι που 
αποφαςίηει ςχετικά, μπορεί να προτείνει:  

α) Σθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μζροσ αυτισ μζχρι και 50% ι για μεγαλφτερθ ποςότθτα 
κατά 30% που προςφζρει ο διαγωνιηόμενοσ.  
 β) Σθ ματαίωςθ του αποτελζςματοσ και επανάλθψθ με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
                                                                                                Άρκρο 16 

Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ και υπογραφι ςφμβαςθσ 

1. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον ο Διμοσ Αιγάλεω  δεν τθν 
κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  
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2. Ο Διμοσ  Αιγάλεω προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

3. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το 
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται 
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ 
από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται 

Άρκρο 17 

Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

1. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται  μζχρι τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου.  
2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά του μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ 

ςφμβαςθ. 
3. Η παραλαβι των υλικϊν, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, γίνεται 

ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 216-221 του Ν. 4412/2016. 
4. Η παραλαβι των ειδϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ωσ οργανωτικι μονάδα του Διμου 

Αιγάλεω. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ και 
μπορεί να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

5. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παραδοτζων και ςυνεπϊσ 
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

6. τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των παρεχόμενων ειδϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ 
οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

7. Σο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ οποία κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

8. Ανεξάρτθτα από τθν αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι 
προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. Η 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα 
ςχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

9. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των  παραδοτζων, ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 
213 του Ν.4412/16 

10. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Άρκρο 18 
Ροινικζσ ριτρεσ 

1. Αν τα είδθ παραδοκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε, μπορεί να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν - ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, 
επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α. των ειδϊν που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5%, χωρίσ Φ.Π.Α. επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
των ειδϊν που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για 
υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μποροφν να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
οργάνου, αν τα είδθ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ 
εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
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2. Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται και ςυμψθφίηεται με τθν αμοιβι του αναδόχου. Η επιβολι ποινικϊν 
ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

Άρκρο 19 
Τρόποσ Ρλθρωμισ 

1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν τθσ παροφςασ κα γίνεται τμθματικά, μζχρι τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. 
2. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο 

πϊλθςθσ, για τα είδθ  που ζχει παραδϊςει και παραλάβει θ αρμόδια επιτροπισ παραλαβισ και ζχει εκδϊςει για το λόγο 
αυτό το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ. 

3. Όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια δθμοτικι υπθρεςία. 
Άρκρο 20 

Κανόνεσ Δθμοςιότθτασ τθσ Διακιρυξθσ - Κρατιςεισ 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο δθμοτικό 

κατάςτθμα Αιγάλεω και θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου  Aιγάλεω  www.aigaleo.gr. 
2. Η περίλθψθ τθσ παροφςθσ να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», να καταχωρθκεί ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ..  να 

τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ  και να κοινοποιθκεί ςτα Επιμελθτιρια. 
3. Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα «Η ΠΟΛΗ ΜΑ» ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία. Η δαπάνθ για τα ζξοδα δθμοςίευςθσ και τυχόν επαναλθπτικισ ςτισ εφθμερίδεσ κα βαρφνει τον ανάδοχο. 
4. Σον ανάδοχο τθσ προμικειασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ Δθμοςίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) για τουσ 

Ο.Σ.Α. αϋ βακμοφ, ειςφορζσ κλπ., που αναφζρονται ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων. ε περίπτωςθ άρνθςισ του 
παρακρατοφνται από τον πρϊτο λογαριαςμό του. 

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

 
 
Θ Συντάξαςα                                              Ο Ρροϊςτάμενοσ                                Θ Διευκφντρια 
  
 
Γαρζφθ Μαρία                                Σταματόπουλοσ Σταμάτιοσ                       Ραπουτςι Άρτεμισ      

ΤΕ Γεωπονίασ Με βακμό Αϋ                 ΡΕ Διοικ.-Οικον. Με βακμό Αϋ             ΤΕ Γεωπονίασ Με βακμό Αϋ 
  

                                                           
Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

 
ΔΘΜΘΤΘΣ ΜΡΙΜΡΑΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aigaleo.gr/
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΘΣ   

ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΣΘ  ΡΑΣΙΝΟΥ 

Ρρομικεια  υλικϊν για τθ   
Συντιρθςθ αυτόματου ποτίςματοσ και 
ανταλλακτικϊν  ςυντιρθςθσ αυτόματου 
ποτίςματοσ Δθμοτικοφ Σταδίου « 
Σταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ» 
 

Αρικμόσ Μελζτθσ  19  / 2017  

Αρ. πρωτ.: 34787/16-10-2017 

Κ.Α : 35.6662.008,35.6662.005 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Θ  Ε Κ Θ Ε Σ Θ = Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Ρ  Ο Δ Ι Α Γ  Α Φ Ε Σ  

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια υλικϊν  ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ για τισ ανάγκεσ άρδευςθσ 
πραςίνου ςε όλεσ τισ πλατείεσ, νθςίδεσ, παρτζρια και άλςθ κακϊσ και για το Δθμοτικά γιπεδο ϋϋ τάυροσ Μαυροκαλαςςίτθσ   
του Διμου Αιγάλεω.  

Η προμικεια  κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  τoυ Ν. 4412/ 8-8-2016 ( ΦΕΚ. 147/8-8-2016 ) 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των  44.301,25 ευρϊ και θ απαιτοφμενθ πίςτωςθ, μαηί με το 
Φ.Π.Α. (24%) ςτο ποςό των  54.933,55  ευρϊ.  

Η προμικεια διαφόρων αναλωςίμων υλικϊν  για τθν ςυντιρθςθ του αυτόματου ποτίςματοσ, τα οποία εκτιμοφνται ότι 
είναι πικανόν να χρειαςτοφν, δίδονται αναλυτικά ςτο Ενδεικτικό προχπολογιςμό τον οποίο δεν δεςμεφει τον Διμο απζναντι 
ςτο μειοδότθ ωσ προσ τισ ποςότθτεσ  και κατζχει βάςει περιγραφϊν κζςθ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν. 
        Σα υπό προμικεια υλικά κα πρζπει να προζρχονται από αναγνωριςμζνθ εταιρεία. 
      Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να πλθροφν ςτο ςφνολο τουσ τισ Εκνικζσ προδιαγραφζσ ( πρότυπα ΕΛΟΣ, ΕΒΕΣΑΜ, 
ΣΟΣΕΕ) και τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ  προδιαγραφζσ κατά DIN, CEN, BSI ) για τα είδθ κατθγορίασ τουσ κακϊσ και τθν 
πιςτοποίθςθ ISO ανά είδοσ.                                                                                    
  Σα υλικά αυτομάτου ποτίςματοσ κα πρζπει να ζχουν : 

1. Ρρογραμματιςτζσ μπαταρίασ 
 Να είναι επαγγελματικόσ προγραμματιςτισ άρδευςθσ για τον ζλεγχο θλεκτροβανϊν ςυμπαγισ δυνατόσ αδιάβροχοσ. και να 
ζχει τισ δυνατότθτεσ: 

 Εκκίνθςθ κεντρικισ θλεκτροβάνασ επιλεκτικά ανά πρόγραμμα 

 Ενςωματωμζνο  αιςκθτιρα 

 Τπερπιδθςθσ βραχυκυκλωμζνων πθνίων 

 Ζνδειξθ κατάςταςθ μπαταρίασ. 
Α. Ψθφιακόσ προγραμματιςτισ  μίασ ςτάςθσ.. 

 Να είναι εφχρθςτοσ και οι ψθφιακζσ ρυκμίςεισ να επιτρζπουν τθ προςαρμογι των θμερολογίων ποτίςματοσ με 
εξοικονόμθςθ νεροφ. 

 Η μεγάλθ οκόνθ να επιτρζπει τθν ευκρίνεια των ρυκμίςεων 

 Η διάρκεια του ποτίςματοσ να είναι από 1 λεπτό ζωσ 6 ϊρεσ. 

 Πίεςθ λειτουργίασ 1atm – 6 atm. 

 Η καταςκευι του να είναι ζτςι ϊςτε να προςτατεφεται από το παγετό και από τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ . 
Β. Ψθφιακόσ προγραμματιςτισ  2-4-6-8 ςτάςεων 

 Να είναι  επαγγελματικόσ πολλαπλϊν ςτάςεων 

 Να λειτουργεί με αλκαλικζσ μπαταρίεσ 9V. 

 Nα είναι εφκολοσ ςτθν εγκατάςταςθ και τον προγραμματιςμό. με εικονίδια και οκόνθ LSD 

 Να διακζτει εργονομικό πλθκτρολόγιο για απλό προγραμματιςμό με τουλάχιςτον τρία προγράμματα 

 Να ζχει ςφςτθμα ελζγχου των ςτάςεων 

 Να ζχει θμερολόγιο 365 θμερϊν 

 Δυνατότθτα προγραμμτιςμοφ 7 θμερϊν εβδομαδιαίωσ. 
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 Αρικμόσ ςτάςεων  2-4-6 
3. Ρρογραμματιςτζσ ρεφματοσ ( 6-8 ςτάςεων ) 

 Επαγγελματικοί προγραμματιςτζσ άρδευςθσ μα πολλαπλζσ δυνατότθτεσ. 

 Δυνατότθτα ευζλικτου προγραμματιςμοφ με μεγάλθ οκόνθ Lcd  με διεπαφι χριςθ που διευκολφνει τθν 
πλοιγθςθ. 

 Κφκλωμα εκκίνθςθσ κφριασ βάνασ 

 Μνιμθ προγράμματοσ μόνιμθσ αποκικευςθσ. 

 Προγραμματιςμόσ ανά ηϊνθ που επιτρζπει τθν επιλογι ανεξάρτθτων προγραμμάτων για κάκε ηϊνθ 

 Ρφκμιςθ ςτάςθσ : 1 λεπτό ζωσ 6 ϊρεσ. 

 Αυτόνομο πρόγραμμα ανά ηϊνθ 

 Σουλάχιςτον 4 δυνατότθτεσ για τισ θμζρεσ ποτίςματοσ ανά ηϊνθ. 

 Χειρονακτικι επιλογι για πότιςμα όλων των ηωνϊν. 

 Ηλεκτρονικι διαγνωςτικι αςφάλεια κυκλϊματοσ. 

 Δυνατότθτα παράκαμψθ αιςκθτιρα καιροφ ανά ηϊνθ ι ανά ςτάςθ 

 Μονάδεσ  6-8 ςτάςεων. 
Β. Ρρογραμματιςτζσ ρεφματοσ ( 12- 18 ςτάςεων ) 

 Επαγγελματικοί προγραμματιςτζσ άρδευςθσ  με περιςτροφικό διακόπτθ προγραμματιςμοφ 10 κζςεων με 
μεγάλθ ευανάγνωςτθ  οκόνθ LCD 

 4 ανεξάρτθτα προγράμματα με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ 

 16 ςυνολικά ρυκμίςεισ ωρϊν ζναρξθσ  και υπάρχει ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ εντοπιςμοφ δυςλειτουργίασ ςτο 
θλεκτρικό ρεφμα 

 Χρόνοι λειτουργίασ ςτάςεων από 1 λεπτό ζωσ 10 ϊρεσ. 

 Εποχιακι ρφκμιςθ ( εξοικονόμθςθ νεροφ ) και ρφκμιςθ κακυςτζρθςθσ λόγω βροχισ από μία ζωσ επτά θμζρεσ 
για εξοικονόμθςθ νεροφ. 

 Προγραμματιςμζνθ ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ κεντρικισ βάνασ ςε κάκε πρόγραμμα. 

 Εφεδρικι μπαταρία που διατθρεί ακριβι τρζχουςα ϊρα. 
3) Α. Θλεκτροβάνεσ 1" πλαςτικζσ  

 Να είναι 1" ,επαγγελματικϊν προδιαγραφϊν, πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 10atm με χειροκίνθτο ζλεγχο λειτουργίασ ,  

 να ζχουν ρυκμιςτι ροισ νεροφ και να είναι εςωτερικισ εκτόνωςθσ για να μθν ζχουμε νερό ςτο φρεάτιο.  

 Να ενεργοποιείται με τάςθ 24V δυνατότθτα ανοίγματοσ από πάνω για κακαριςμό και να είναι από ενιςχυμζνο 
πλαςτικό . 

 Να ζχουν φιλτράριςμα με αυτοκακαριηόμενα φίλτρα ςτο διάφραγμα ι ςτο πθνίο ι και ςτα δφο. 

 Η χειροκίνθτθ λειτουργία με περιςτροφι 90ο  του πθνίου θ με βίδα εξαεριςμοφ. 
Β.  

 Να είναι 1’’ -1’’ κθλυκό ςπείρωμα είςοδοσ – ζξοδοσ, επαγγελματικϊν προδιαγραφϊν με πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 10 
Atm. 

 Εςωτερικι χειροκίνθτθ αποςτράγγιςθ 

 τακερι ςτιριξθ διαφράγματοσ ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ πικανι καταςτροφι λόγω καταπόνθςθσ. 

 Βίδεσ καλφμματοσ και  ζμβολο τφπου αςφαλείασ για τον εφκολο ζλενχο και κακαριςμό, 

 Ρυκμιςτισ πίεςθσ 

 Σφποσ πθνίου 24V ΑC 
4) ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΕΣ 
 α) Γραναηωτοί   Εκτοξευτιρεσ (pop –up) ακτίνασ  7 - 15m  

 Να είναι καταςκευαςμζνοι για αντίξοεσ ςυνκικεσ 

 Να διακζτει αυτορυκμιηόμενο ςφςτθμα ζτςι ϊςτε να μειϊνεται θ πίεςθ και να αυξάνεται θ απόδοςθ του κάκε  
ακροφυςίου.  

 Οι ρυκμίςεισ να γίνονται εφκολα ςτο επάνω μζροσ  του ακροφυςίου 

 Η γωνία εκτόξευςθσ να είναι  είναι 40ο – 360ο και να ζχει τθ δυνατότθτα μείωςθσ αυτισ χωρίσ τθν αλλαγι 
ακροφυςίου. 

 Να ζχει  ςφςτθμα αυτοκάκαρςθσ για μακρόχρονθ λειτουργία. 
β) Στατικοί Εκτοξευτιρεσ (pop – up) ακτίνασ 0,5 = 5,5m 

 Να είναι καταςκευαςμζνοι από ιςχυρό πλαςτικό και το ελατιριο από ανοξείδωτο ατςάλι. 

 Να διακζτουν ρυκμιηόμενο ακροφφςιο VAN  
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 Να διακζτουν βίδα ρφκμιςθσ παροχισ και ακτίνασ 

 Να διακζτει αποςτραγγιςτιςτικι βαλβίδα για χαμθλά ςθμεία. 
    γ) Ρεριςτροφικόσ κρουςτικόσ μεταλλικόσ  εκτοξευτιρασ πλιρουσ κφκλου  
Nα είναι καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό μζταλλο ζτςι ϊςτε θ κεφαλι να είναι ιδιαίτερα ςτακερι. Η επιλογι ακτίνασ να 
είναι από 19m ζωσ 35 m, πίεςθ 20 ζωσ 60 bar και παροχι 4 ζωσ 29 m3/h. 
 Σο ακροφφςιο να είναι ορειχάλκινο υψθλισ ακρίβειασ για τθν ακριβι κατανομι του νεροφ 
5) ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΕΣ ( POP – UP ) ΓΘΡΕΔΟΥ 
Α. Εκτοξευτιρασ ( pop up ) ρυκμιηόμενου κφκλου ακτίνασ 19-36,5 μ. με ενςωματωμζνθ θλεκτροβάνα.   
 O Εκτοξευτιρασ κα είναι κρουςτικόσ περιςτροφικόσ καταιονιςμοφ, μεγάλων αποςτάςεων με ενςωματωμζνθ 
θλεκτροβάνα  για εφαρμογι ςε γιπεδα ποδοςφαίρου. Θα είναι καταςκευαςμζνοσ από υλικά ανκεκτικά ςτθ διάβρωςθ 
και ςυγκεκριμζνα κα ζχει ςϊμα καταςκευαςμζνο από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Σο τμιμα που κα δζχεται τα ακροφφςια κα 
είναι καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό πλαςτικό, κα φζρει ιςχυρό ανοξείδωτο ελατιριο για τθν επανάταξι του και κα 
ζχει πράςινο πλαςτικό καπάκι   Θα ζχει μθχανιςμό ρφκμιςθσ τθσ γωνίασ περιςτροφισ από 30ο  ζωσ 360ο  και μζγιςτθ 
πίεςθ λειτουργίασ 8 bar.  Δυνατότθτα αλλαγισ ακροφυςίων, τα οποία να ζχουν γωνία εκτόξευςθσ 22ο 

Β. Εκτοξευτιρασ ( pop up ) πλιρουσ κφκλου ακτίνασ 19-33,5 μ με ενςωματωμζνθ  θλεκτροβάνα και υποδοχι φυςικοφ 
χλοοτάπθτα. 
Ο Εκτοξευτιρασ κα είναι κρουςτικοφ τφπου ακτίνασ 19-33,5 μζτρων  για παροχι 5,6 -23 m3/h ςε πίεςθ 3-7 bar. Θα  φζρει 
ειδικό πλαςτικό μπολ για υποδοχι φυςικοφ χλοοτάπθτα. Θα είναι καταςκευαςμζνοσ από υλικά ανκεκτικά ςτθ διάβρωςθ 
ειδικότερα κα ζχει ςϊμα καταςκευαςμζνο από γαλβανιςμζνο χάλυβα και κρουςτικό μθχανιςμό, κφλινδρο και ζμβολο 
καταςκευαςμζνα από ορείχαλκο ενϊ το τμιμα που κα δζχεται τα ακροφφςια κα είναι καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό 
πλαςτικό, κα φζρει ιςχυρό ανοξείδωτο ελατιριο για τθν επανάταξθ του και κα ζχει πράςινο πλαςτικό καπάκι. Θα φζρει τρία 
ακροφφςια με γωνία εκτόξευςθσ 22ο για βζλτιςτθ διαςπορά και ενςωματωμζνθ θλεκτροβάνα  πίεςθσ 24V.Σο πθνίο και το 
διάφραγμα τθσ βάνασ κα είναι προςπελάςιμα από το άνω μζροσ ϊςτε να επιδζχονται ςυντιρθςθ ι αντικατάςταςθ χωρίσ να 
αφαιρεκεί ο εκτοξευτιρασ από το ζδαφοσ. Η υποδοχι ςφνδεςθσ κα είναι 11/2’’ BSP κθλυκι. 
Γ. Εκτοξευτιρασ( pop – up)  με ρυκμιηόμενο κφκλο ακτίνασ 22,3- 33 ( απλόσ ) 
Εκτοξευτιρασ καταιονιςμοφ , περιςτροφικόσ, γραναηωτόσ  με κφκλο 180ο ακτίνασ 22,3 -33 m με ενςωματωμζνθ Η/Β, για 
εφαρμογι ςε γιπεδα ποδοςφαίρου, με γωνία εκτόξευςθσ 22ο και πίεςθ λειτουργίασ 3,0 – 7,0 bar.  Η βαλβίδα  
αντεπιςτροφισ ςτον βαςικό εξοπλιςμό, που εμποδίηει τθν αποςτάγγιςθ ςτο κάτω μζροσ τθσ κεφαλισ διατθρϊντασ το νερό 
ςτα πλευρικά τμιματα Η καταςκευι από βιομθχανικό πλαςτικό υψθλισ αντοχισ  και ανοξείδωτο χάλυβα. 
Δ. Εκτοξευτιρασ( pop – up)  πλιρουσ κφκλου ακτίνασ 22,3- 33 με υποδοχι φυςικοφ χλοοτάπθτα 
Εκτοξευτιρασ καταιονιςμοφ , περιςτροφικόσ  360ο  γραναηωτόσ  ακτίνασ 22,3 -33 m με ενςωματωμζνθ Η/Β, για εφαρμογι ςε 
γιπεδα ποδοςφαίρου, με γωνία εκτόξευςθσ 22ο και πίεςθ λειτουργίασ 3,0 – 7,0 bar. Θα  φζρει ειδικό πλαςτικό μπολ για 
υποδοχι φυςικοφ χλοοτάπθτα. Θα είναι καταςκευαςμζνοσ από υλικά ανκεκτικά ςτθ διάβρωςθ  Η βαλβίδα  αντεπιςτροφισ 
ςτον βαςικό εξοπλιςμό, που εμποδίηει τθν αποςτράγγιςθ ςτο κάτω μζροσ τθσ κεφαλισ διατθρϊντασ το νερό ςτα πλευρικά 
τμιματα Η καταςκευι από βιομθχανικό πλαςτικό υψθλισ αντοχισ  και ανοξείδωτο χάλυβα. 
 5) Υπόγειεσ ςωλθνϊςεισ  

Να είναι καταςκευαςμζνοι από PE-LD , πρωτογενζσ υλικό , των 6ΑΣΜ κατά DIN 8072 και να ζχουν πάχοσ 
τοιχϊματοσ, και βάροσ ωσ ακολοφκωσ : 
1. Φ16 πάχοσ τοιχϊματοσ 1mm      βάροσ     62 gr. 
2. Φ20     "           "           1,9mm          "      92 gr. 
3. Φ25     "           "           2,2mm       "        140 gr. 
Επί του ςωλινα να φαίνεται θ γραμμικι αρίκμθςθ ανά μζτρο.  
Οι ςταλακτοφόροι ςωλινεσ  Φ16 & Φ20 από ΡΕ κα φζρει ενςωματωμζνουσ ςταλλάκτεσ ςε αποςτάςεισ των 33 cm . 
 Να ζχουν ειδικι μεμβράνθ αυτορρφκμιςθσ αδιάβροχθ από χθμικά - ςιλικόνθ θ άλλο αντίςτοιχο υλικό - ϊςτε θ παροχι να 
παραμζνει ςτακερι ςε πιζςεισ από 0,8 - 4ΑΣΜ . ε πιζςεισ κάτω των 0,8ΑΣΜ αυτι θ μεμβράνθ κα επιτρζπει τον 
αυτοκακαριςμό του ςταλλάκτθ. 
    Να είναι ονομ. παροχισ 2,3Lit/h θ 4Lit/h . 
    6. ΟΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ 
Σα ορειχάλκινα είδθ κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ, χωρίσ πόρουσ, υπολείμματα άνκρακα ι οποιαδιποτε χυτευτικι – 
καταςκευαςτικι ατζλεια. 
Σο μζταλλο καταςκευισ κα είναι ανκεκτικό χωρίσ προςμίξεισ άλλων υλικϊν  
     7. ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ 

   Όλα τα εξαρτιματα κα είναι χαλφβδινα γαλβανιςμζνα εν κερμϊ καταςκευαςμζνα από ελατό χυτοςίδθρο. 
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Σα προςφερόμενα είδθ κα είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα, άριςτθσ ποιότθτασ, πλιρωσ εναλλάξιμα και κατάλλθλα 
για τθν χριςθ που προορίηονται και ςυςκευαςμζνα κατά τρόπο διαςφαλίηοντασ εξωτερικά μεν τθν ευχερι αναγνϊριςι τουσ, 
εςωτερικά δε ςυνκικεσ αποφυγισ μθχανικϊν φκορϊν κατά τθν μεταφορά τουσ. 
   Ε Θ Ε Ω  Θ Θ Θ                                                        Αιγάλεω…………… 
 

H Ρροϊςτάμενθ                                                         Θ Συντάξαςα 
                                                        Δ/νςθσ  Ρραςίνου 

 
 

Άρτεμθ Ραπουτςι                                                      Μαρία Γαρζφθ 
Τεχν. Γεωπονίασ                                                       Τεχν. Γεωπονίασ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΘΣ   

ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΣΘ  ΡΑΣΙΝΟΥ 

Ρρομικεια  υλικϊν για τθ   
Συντιρθςθ αυτόματου ποτίςματοσ και 
ανταλλακτικϊν  ςυντιρθςθσ αυτόματου 
ποτίςματοσ Δθμοτικοφ Σταδίου « 
Σταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ» 
 

Αρικμόσ Μελζτθσ  19  / 2017  

Αρ. πρωτ.: 34787/16-10-2017 

Κ.Α : 35.6662.008,35.6662.005 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ    Ρ  Ο Ϋ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

A/A Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Άρκρο 
Ανακεϊρ 

Μονάδ
α Μετρ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ TIMH 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

A. ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΟΣΙΜΑΣΟ    

       

 ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ      

1 Σωλινασ από πλαςτικό ( PE) ΗΛΜ8     

Α Πλαςτικόσ ςωλινασ Ρ.Ε. Φ16/6ΑΣΜ..........  M 500 0,26 130,00 

Β Πλαςτικόσ ςωλινασ P.E Φ20/6ΑΣΜ  Μ 500 0,35 175,00 

Γ Πλαςτικόσ ςωλινασ P.E Φ25/6ΑΣΜ  Μ 500 0,45 225,00 

3 Σταλακτθφόροι ΗΛΜ8     

Α Πλαςτικόσ ςωλινασ Ρ.Ε. Φ20/33cm. 
 Με ενςωματωμζνουσ ςταλλάκτ.... 

M 1.000 0,45 450,00 

Β Πλαςτικόσ ςωλινασ Ρ.Ε. Φ16/33cm  
με ενςωματωμζνουσ ςταλλάκτ 

M 1.000 0,35 350,00 

Γ Πλαςτικόσ ςωλινασ μωβ ( μπλζ) Φ16/33cm 
 με ενςωματωμζνουσ ςταλάκτεσ 

Μ 450 1,45 652,50 

4 Τουμπόραμα (πολυαικυλελαίνιο ) ΗΛΜ8     

Α Φ32  Μ 500 1,50 750,00 

Β Φ22  Μ 300 1,15 345,00 

Γ Φ28  M 200 1,40 280,00 

Δ Φ18  Μ 200 1,00 200,00 

 ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΕΣ      

5 Θλεκτροβάνεσ ελζγχου άρδευςθσ PN 10Atm, 
πλαςτικζσ 

ΗΛΜ8     

A Με μθχανιςμό ρφκμιςθσ πίεςθσ Φ1ϋϋ 
με πθνίο 24V , τφπου RAIN BIRD* 

TEM 40 25,00 1.000,00 

B Με μθχανιςμό ρφκμιςθσ πίεςθσ Φ1ϋϋ  
θνίο 24V  τφπου HUNTER* 

TEM 40 20,00 800,00 

6 Ρθνία θλεκτροβανϊν      
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Α υγκράτθςθσ ( latching ) 9V/DC Α1 
 τφπου RAIN BIRD* 

ΣΕΜ 45 30,00 1.350,00 

Β υγκράτθςθσ ( latching ) 9V/DC Α2   
τφπου HUNTER* 

ΣΕΜ 25 20,00 500,00 

Γ 24V/A  ΣΕΜ 20 15,00 300,00 

7 Ρρογραμματιςτισ μπαταρίασ πολλαπλϊν 
δυνατοτιτων  

ΗΛΜ52     

Α Προγραμματιςτισ μπαταρίασ απλόσ Βρφςθσ   ΣΕΜ 5 30,00 150,00 

Β Ελεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ 1  TEM 5 100,00 500,00 

Γ Eλεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 2-4  TEM 5 120,00 600,00 

Δ Eλεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 6  TEM 5 180,00 900,00 

Ε Eλεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 8-9  TEM 5 205,00 1.025,00 

8 Μπαταρία  9 Volt αλκαλικι ΗΛΜ8 TEM 200 3,50 700,00 

9 Επαγγζλμματικόσ προγραμματιςτισ ρεφματοσ 
εξωτερικοφ χϊρου 

ΗΛΜ52     

Α Ελεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 4-6  ΣΕΜ 2 250,00 500,00 

10 ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΕΣ      

Α Εκτοξευτιρεσ αυτοανυψοφμενοι, ςτατικοί 
ακτίνασ εκτοξεφςεωσ 1,5-5,0m 

ΗΛΜ8 TEM 200 6,00 1.200,00 

Β Eκτοξευτιρεσ (pop- up)γραναηωτοί 
περιςτροφικοί ακτίνα εκτοξεφςεωσ 5-13 m 

ΗΛΜ8 TEM 100 21,50 2.150,00 

11 Eκτοξευτιρεσ κρουςτικοί  πλιρουσ κφκλου 
ακτίνασ ζωσ 35 m 

HΛΜ 8 TEM 5 120,00 600,00 

12 Ακροφφςια για ςτακεροφσ εκτοξευτιρεσ  ΗΛΜ8     

Α 8-VAN  TEM 50 2,50 125,00 

Β 10-VAN  TEM 50 3,00 150,00 

Γ 12-VAN  TEM 200 3,00 600,00 

Δ 15-VAN  TEM 200 3,50 700,00 

Ε 17-VAN  TEM 100 3,50 350,00 

ΣΤ 18= VAN  TEM 100 3,50 350,00 

13 ταλάκτθσ καρφωτόσ αυτορυκμιηόμενοσ 8lt/h   ( 
κόκκινοσ) 

ΗΛΜ8 ΣΕΜ 200 0,06 12,00 

 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ      

14 Ταφ ρακόρ Lock διαςτάςεων   ΗΛΜ8     

Α Φ32Χ32Χ32  ΣΕΜ 100 2,80 280,00 

Β Φ20Χ1ΑΧ20  ΣΕΜ 50 1,50 75,00 

Γ  Φ32Χ1ΑΧ32  ΣΕΜ 50 2,80 140,00 

15 Σαφ ΦΙ Φ6Χ6Χ6   ΗΛΜ8 ΣΕΜ 200 0,80 160,00 

16 Σφνδεςμοσ Φ6Χ6 (Λιψθ) ΗΛΜ8 ΣΕΜ 300 0,15 45,00 

17 Σφνδεςμοσ ρακόρ ( LOCK ) διαμζτρου  Φ………. HΛΜ 8     

Α Φ16ΧΦ16  ΣΕΜ 200 0,60 120,00 

B Φ20 Χ 16  TEM 100 0,65 65,00 

Γ Φ20 Χ 20  TEM 200 0,60 120,00 

Δ Φ25 Χ 20  TEM 100 0,95 95,00 

Ε Φ25 Χ 25  TEM 100 0,85 85,00 

z Φ32 Χ 25  TEM 50 1,30 65,00 
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ΣΤ Φ32 Χ 32  ΣΕΜ 100 1,80 180,00 

Θ Φ40 Χ 40  ΣΕΜ 10 2,00 20,00 

18 ακόρ ( LOCK) διαμζτρου Φ………. ΗΛΜ8     

Α Φ16 Χ 1/2Α  TEM 100 0,60 60,00 

Β Φ16 Χ 1'Α  TEM 100 0,65 65,00 

Γ Φ40 Χ 1''  ΣΕΜ 10 1,65 16,50 
19 Μαςτόσ (Νίπελ)  διαμζτρου …………...  ΗΛΜ8     

Α 11/4Χ1'  ΣΕΜ 20 0,60 12,00 
Β 11/4  Χ 11/4  TEM 20 0,55 11,00 
Γ 21/4 Χ 21/4  ΣΕΜ 10 3,80 38,00 
Δ 21/2 Χ 21/2  ΣΕΜ 10 3,80 38,00 
Α 1/2 Χ 1/2  ΣΕΜ 100 0,35 35,00 
Β υςτολικόσ 1/2 Χ 3/4  ΣΕΜ 100 0,45 45,00 
Γ 1' Χ 1  ΣΕΜ 100 0,65 65,00 
Δ υςτολικόσ 1 Χ 3/4  ΣΕΜ 100 0,65 65,00 

20 Μοφφα διαμζτρου……… ΗΛΜ8     
Α 1/2 χ ½'  ΣΕΜ 100 0,70 70,00 
Β υςτολικι 1/2 Χ 1/2'  ΣΕΜ 100 0,90 90,00 
Γ 1 Χ 1'  ΣΕΜ 100 0,85 85,00 
Δ υςτολικι 1/2 Χ 3/4'  ΣΕΜ 100 0,90 90,00 
Ε 11/4 Χ 11/4   ΣΕΜ 20 1,25 25,00 

21 Γωνία Lock διαμζτρου……. ΗΛΜ 8     
Α Φ16Χ16  TEM 100 0,70 70,00 
Β Φ16 Χ 20  TEM 100 0,75 75,00 

22 Γωνία ακόρ LOCK διαμζτρου …..  TEM    
Α Φ20 Χ20  TEM 100 0,80 80,00 
Β Φ20 Χ 25  TEM 100 1,20 120,00 
Γ Φ25 Χ 25  ΣΕΜ 100 1,40 140,00 
Δ Φ25 Χ 32  ΣΕΜ 50 1,80 90,00 
Ε Φ32 Χ 32  ΣΕΜ 50 2,50 125,00 

23 οδζλεσ πλαςτικζσ ΗΛΜ 8     
Α 1''  TEM 300 0,04 12,00 
Β 3/4''  TEM 300 0,05 15,00 

24 Καλϊδιο τφπου JIVV-U ( πρϊθν ΝΥΥ) ΗΛΜ47     
A 4 Χ 0,8mm  Μ 100 1,80 180,00 
B 5 Χ 0,8mm  Μ 300 1,80 540,00 
Γ 7 Χ 0,7mm  M 200 2,15 430,00 
Δ 9 Χ 0,8mm  Μ 200 2,85 570,00 

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ      
25 Σφνδεςμοσ ακόρ ορειχάλκινο διαμζτρου  

Φ………. 
HΛΜ 12     

Α Φ18 Χ 18  TEM 20 5,50 110,00 
Β Φ22 Χ 22  ΣΕΜ 50 6,00 300,00 
Γ Φ28 Χ 28  ΣΕΜ 50 9,00 450,00 
Δ Φ32 Χ 32  TEM 50 10,00 500,00 
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26 ακόρ ορειχάλκινο διαμζτρου Φ………. HΛΜ 12     
Α Φ18 Χ 1/2Θ  TEM 20 2,50 50,00 
Β Φ18 Χ 1/2Α  ΣΕΜ 20 3,50 70,00 
Γ Φ22 Χ 3/4Α  TEM 20 4,00 80,00 
Δ Φ22 Χ 3/4Θ  ΣΕΜ 20 4,00 80,00 
Ε Φ28 Χ 1Α  TEM 20 8,00 160,00 

ΣΤ Φ32 Χ 1Α  TEM 20 10,50 210,00 
Η Φ32 Χ 1Θ  TEM 20 12,50 250,00 

27 Ταφ ρακόρ ορειχάλκινο δαιμζτρου Φ…...   ΗΛΜ 12     
Α Φ18 Χ 18 Χ 18  ΣΕΜ 20 8,50 170,00 
Β Φ18 Χ 1/2 Χ 18   ΣΕΜ 20 8,50 170,00 
Γ Φ22 Χ 3/4 Χ 22  TEM 20 9,50 190,00 
Δ Φ28 Χ 3/4 Χ 28  TEM 20 23,00 460,00 

Ε Φ32 Χ 1 Χ 32  ΣΕΜ 20 26,00 520,00 

28 Ταφ ( απλό ) ορειχάλκινο διαμζτρου Φ….. ΗΛΜ12     

Α Φ 1'  TEM 50 7,50 375,00 

Β Φ3/4'  TEM 50 5,00 250,00 

Γ Φ1/2'  TEM 50 3,50 175,00 

29 Γωνία ρακόρ ορειχάλκινθ διαμζτρου Φ….... ΗΛΜ 12     

Α Φ32 Χ32  ΣΕΜ 20 18,00 360,00 

Β Φ22 Χ 22  ΣΕΜ 20 9,00 180,00 

Γ Φ22 Χ 3/4  ΣΕΜ 20 6,50 130,00 

Δ Φ18 Χ 18  ΣΕΜ 20 11,60 232,00 

Ε Φ18 Χ 1/2  ΣΕΜ 20 10,00 200,00 

ΣΤ Φ32 Χ 1Α  ΣΕΜ 20 22,00 440,00 

Η Φ28 Χ 1Α  ΣΕΜ 20 9,00 180,00 

Ι Φ28 Χ 3/4  ΣΕΜ 20 18,00 360,00 

30 Μαςτόσ χαλφβδινοσ γαλβ.  διαμζτρου .  ΗΛΜ 12     

Α Φ1/2 Χ 1/2  ΣΕΜ 50 1,50 75,00 

Β Φ3/4 Χ 1/2  ΣΕΜ 50 3,00 150,00 

Γ Φ3/4 Χ 3/4  ΣΕΜ 50 1,60 80,00 

Δ Φ1 Χ 3/4  ΣΕΜ 50 5,50 275,00 

Ε Φ1 Χ 1  ΣΕΜ 50 2,00 100,00 

ΣΤ Φ1 Χ 11/2  ΣΕΜ 20 5,50 110,00 

Η Φ1 Χ 11/4  ΣΕΜ 20 8,70 174,00 

31 Μαςτόσ ορειχάλκινοσ ΗΛΜ 12      

 Φ1 Χ 1'  ΣΕΜ 20 2,50 50,00 

 Φ3/4 Χ 3/4'  ΣΕΜ 10 1,80 18,00 

 Φ3/4 Χ 1/2'  ΣΕΜ 20 3,50 70,00 

32 Μοφφα γαλβανιηζ δαιμζτρου ΗΛΜ 12     

Α Φ1/2  ΣΕΜ 50 3,00 150,00 

Β Φ1/4  ΣΕΜ 50 2,00 100,00 

33 Συςτολι Αγγλίασ γαλβ. διαμζτρου Φ….  ΗΛΜ 12     

Α Φ3/4 Χ 1/2 Θ  ΣΕΜ 30 2,00 60,00 

Β Φ1 Χ 3/4 Θ  ΣΕΜ 30 3,00 90,00 

Γ Φ1 Χ 11/2Θ  ΣΕΜ 10 6,50 65,00 
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Δ Φ1 Χ 1  ΣΕΜ 5 3,00 15,00 

Ε Φ1 11/2  ΣΕΜ 5 4,85 24,25 

ΣΤ Φ1 Χ 11/4  ΣΕΜ 5 3,00 15,00 

34 Συςτολι Αμερικισσ γαλβ. Α/Θ διαμζτρου Φ….  ΗΛΜ 12     
Α 3/4Α  Χ 1/2Θ  ΣΕΜ 50 1,80 90,00 

Β 1Α Χ 11/2Θ  ΣΕΜ 20 3,65 73,00 

Γ 3Α Χ 2Θ  ΣΕΜ 5 4,00 20,00 

Δ 2Α Χ 1Θ  ΣΕΜ 5 7,00 35,00 

35 Τάπεσ γαλβ. Διαμζτρου Φ… ΗΛΜ 12     

Α Αρςενικι Φ1/2  ΣΕΜ 20 1,20 24,00 

Β Θθλυκι Φ1/2  ΣΕΜ 20 1,35 27,00 

36 Ταφ γαλβ. 1/2 χ 1/2 χ 1/2 ΗΛΜ 12 ΣΕΜ 10 2,50 25,00 

37 ουξοφνι ρακόρ λάςτιχου ορειχάλκινο ΗΛΜ 12     

Α 1''  ΣΕΜ 20 2,00 40,00 

Β 3/4' Χ 3/4  ΣΕΜ 20 1,50 30,00 

38 Ανταλλακτικι κεφαλι διακόπτθ νεροφ 
ορειχάλκινθ 2'' 

ΗΛΜ 12 ΣΕΜ 1 4,00 4,00 

39 ουξοφνι ρακόρ λάςτιχου γαλβ. ΗΛΜ 12     

Α 1/2' Χ 3/4  ΣΕΜ 100 1,20 120,00 

40 Βρφςθ  ΗΛΜ 12     

Α  1/2  ΣΕΜ 10 8,00 80,00 

Β  3/4  ΣΕΜ 10 7,00 70,00 

41 Διακόπτθσ μπίλιασ γαλβ, ΗΛΜ 12     

Β 3/4'  ΣΕΜ 30 6,50 195,00 

Γ 1/2''  ΣΕΜ 15 4,50 67,50 

42 Σφικτθράκια για λάςτιχα ΗΛΜ 12     

Α 3/4'  ΣΕΜ 100 0,65 65,00 

Β 1'  ΣΕΜ 35 1,30 45,50 

Γ 1/2'  ΣΕΜ 100 1,00 100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ     32.211,25 

 Φ.Π.Α 24%     7.730,70 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     39.941,95 

A/A Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Άρκρο 
Ανακεϊρ 

Μονάδ
α Μετρ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ TIMH 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΡΟΤΙΣΜΑΤΟΣ '' ΣΤΑΥΟΣ ΜΑΥΟΘΑΛΑΣΣΙΤΘΣ'' 

       

1 Επαγγζλμματικόσ προγραμματιςτισ ρεφματοσ 
εξωτερικοφ χϊρου 

ΗΛΜ52     

Α Ελεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 12  ΣΕΜ 1 750,00 750,00 

B Ελεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 18  ΣΕΜ 1 950,00 950,00 

 ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΕΣ      

2 ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΕΣ ΓΘΡΕΔΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ     

Α Eκτοξευτιρεσ (pop- up) κρουςτικοί 
ρυκμιηόμενου κφκλου ακτίνασ εκτοξεφςεωσ ( με 
ενςωματωμζνθ θλεκτροβάνα ) 19-36.5 m   

ΗΛΜ8 TEM 2 620,00 1.240,00 
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Β Eκτοξευτιρεσ (pop- up) κρουςτικοί πλιρωσ 
κφκλου ακτίνασ εκτοξεφςεωσ ( με ενςωματωμζνθ 
θλεκτροβάνα ) 19-33.5 m  και υποδοχι φυςικοφ 
χλοτάπθτα 

HΛΜ 8 TEM 1 1.200,00 1.200,00 

Γ Eκτοξευτιρεσ (pop- up) γραναηωτοί 
ρυκμιηόμενου κφκλου ακτίνασ εκτοξεφςεωσ ( με 
ενςωματωμζνθ θλεκτροβάνα ) 22,3-33 m   

ΗΛΜ 8 ΣΕΜ 6 625,00 3.750,00 

Δ Eκτοξευτιρεσ (pop- up) γραναηωτοί πλιρωσ 
κφκλου ακτίνασ εκτοξεφςεωσ ( με ενςωματωμζνθ 
θλεκτροβάνα ) 22,3-33 m  και υποδοχι φυςικοφ 
χλοτάπθτα 

ΗΛΜ8 ΣΕΜ 4 1.050,00 4.200,00 

      12.090,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Β     2.901,60 

 ΦΠΑ 24%     14.991,60 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ Α + Β     44.301,25 

 Φ.Π.Α 24%     10.632,30 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     54.933,55 

* Για τα υλικά αυτά γίνονται δεκτά και ιςοδφναμα  άλλθσ εταιρείασ.   

      Ε Θ Ε Ω  Θ Θ Θ                                                        Αιγάλεω…………… 
 

H Ρροϊςταμζνθ                                                         Θ Συντάξαςςα 
                                                       Δ/νςθσ  Ρραςίνου    
                                                                                                              
  
                                                                                                                                            Μαρία Γαρζφθ 
                                                  Άρτεμθ Ραπουτςι                                                       Τεχν. Γεωπονίασ    
                                                        Τ.Ε Γεωπονίασ  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΘΣ   

ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΣΘ  ΡΑΣΙΝΟΥ 

Ρρομικεια  υλικϊν για τθ   
Συντιρθςθ αυτόματου ποτίςματοσ και 
ανταλλακτικϊν  ςυντιρθςθσ αυτόματου 
ποτίςματοσ Δθμοτικοφ Σταδίου « 
Σταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ» 
 

Αρικμόσ Μελζτθσ  19  / 2017  

Αρ. πρωτ.:   34787/16-10-2017 

Κ.Α : 35.6662.008,35.6662.005 

ΓΕΝΙΚΘ   ΣΥΓΓΑΦΘ  ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΑΘΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παροφςα γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων περιλαμβάνει τουσ γενικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα με τουσ 
οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ μελζτθσ κα εκτελεςκεί από τον κάκε προμθκευτι που 
κα επιλεγεί , τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  των υλικϊν.   
 ΑΘΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Σου Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».  

 Σου Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 
Καλλικράτθσ». 

 Σου Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και 
άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΘΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
υμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ , ορίηονται κατά ςειρά προτεραιότθτασ τα παρακάτω: 

1) Σιμολόγιο προςφοράσ . 
2) Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ . 
3) Η γενικι ςυγγραφι των υποχρεϊςεων . 
4) Η τεχνικι ζκκεςθ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ . 
ΑΘΟ 4   ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

O Xρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν, ορίηεται  (πζντε) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  και ανάρτθςθ τθσ ςτο 
ΚΜΗΔΗ.. Η παράδοςθ κα γίνει ομαδικά ι τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 

Ο κάκε προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία , που εκτελεί τθν προμικεια , τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τουλάχιςτον 3 εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα και κατά τισ 
πρωινζσ ϊρεσ . 
 Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου , φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου , να μετατίκεται . Μετάκεςθ γίνεται ςε περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία 
εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν θ ςε περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία . τισ 
περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ , δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ . 
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ΑΘΟ 5 ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

      Η παραλαβι των υλικϊν  , κα γίνει από αρμοδία κατά το νόμο επιτροπι . 
Κατά τθν διαδικαςία τθσ παραλαβισ καλείται να παραςτεί εφ ‘ όςον το επικυμεί , ο κάκε προμθκευτισ και διενεργείτε 
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και ςυντάςςεται το πρωτόκολλο παραλαβισ . 
ΑΘΟ 6   ΚΘΥΞΘ ΡΟΜΘΘΕΥΤΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ  -  ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ  
     Ο κάκε προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθν ςχετικι 
ςφμβαςθ , κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ θ ανάκεςθ που ζγιν/ε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτι , με απόφαςθ του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου . 
     Μετά τθ ίδια διαδικαςία ο κάκε προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ , εφόςον δεν 
παρζδωςε τα υλικά ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο  άρκρο …… τθσ παροφςθσ . 
 AΘΟ 7 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 
    Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν  κα γίνει ςε ευρϊ  τμθματικά και αφοφ ο προμθκευτισ προςκομίςει προσ τον Διμο τα 
ςχετικά παραςτατικά.   
 
 
 

Ε Θ Ε Ω  Θ Θ Θ                                                        Αιγάλεω…………… 
 

H Ρροϊςταμζνθ                                                         Θ Συντάξαςςα 
                                                         Δ/νςθσ  Ρραςίνου 

 
 
 

Άρτεμθ Ραπουτςι                                                         Μαρία Γαρζφθ 
Τεχν. Γεωπονίασ                                                         Τεχν. Γεωπονίασ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΘΣ   

ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΣΘ  ΡΑΣΙΝΟΥ 

Ρρομικεια  υλικϊν για τθ   
Συντιρθςθ αυτόματου ποτίςματοσ και 
ανταλλακτικϊν  ςυντιρθςθσ αυτόματου 
ποτίςματοσ Δθμοτικοφ Σταδίου « 
Σταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ» 
 

Αρικμόσ Μελζτθσ  19  / 2017  

Αρ. πρωτ.:  34787/16-10-2017 

Κ.Α : 35.6662.008,35.6662.005 

                                      
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

                                        
     Ο Τπογεγραμμζνοσ…………………………………………………………………   

    Αφοφ ζλαβα υπόψθ τθν υπ’ αρικμό πρωτ 3478716-10-2017  Μελζτθ και ςυμφωνϊ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 
υλικϊν προςφζρω τισ παρακάτω τιμζσ :  
  

A/A Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Άρκρο 
Ανακεϊρ 

Μονάδ
α Μετρ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ TIMH 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

A. ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΟΣΙΜΑΣΟ    

       

 ΣΩΛΘΝΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ      

1 Σωλινασ από πλαςτικό ( PE) ΗΛΜ8     

Α Πλαςτικόσ ςωλινασ Ρ.Ε. Φ16/6ΑΣΜ..........  M 500   

Β Πλαςτικόσ ςωλινασ P.E Φ20/6ΑΣΜ  Μ 500   

Γ Πλαςτικόσ ςωλινασ P.E Φ25/6ΑΣΜ  Μ 500   

3 Σταλακτθφόροι ΗΛΜ8     

Α Πλαςτικόσ ςωλινασ Ρ.Ε. Φ20/33cm. 
 Με ενςωματωμζνουσ ςταλλάκτ.... 

M 1.000   

Β Πλαςτικόσ ςωλινασ Ρ.Ε. Φ16/33cm  
με ενςωματωμζνουσ ςταλλάκτ 

M 1.000   

Γ Πλαςτικόσ ςωλινασ μωβ ( μπλζ) Φ16/33cm 
 με ενςωματωμζνουσ ςταλάκτεσ 

Μ 450   

4 Τουμπόραμα (πολυαικυλελαίνιο ) ΗΛΜ8     

Α Φ32  Μ 500   

Β Φ22  Μ 300   

Γ Φ28  M 200   

Δ Φ18  Μ 200   

 ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΕΣ      

5 Θλεκτροβάνεσ ελζγχου άρδευςθσ PN 10Atm, 
πλαςτικζσ 

ΗΛΜ8     

A Με μθχανιςμό ρφκμιςθσ πίεςθσ Φ1ϋϋ 
με πθνίο 24V , τφπου RAIN BIRD* 

TEM 40   
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B Με μθχανιςμό ρφκμιςθσ πίεςθσ Φ1ϋϋ  
θνίο 24V  τφπου HUNTER* 

TEM 40   

6 Ρθνία θλεκτροβανϊν      

Α υγκράτθςθσ ( latching ) 9V/DC Α1 
 τφπου RAIN BIRD* 

ΣΕΜ 45   

Β υγκράτθςθσ ( latching ) 9V/DC Α2   
τφπου HUNTER* 

ΣΕΜ 25   

Γ 24V/A  ΣΕΜ 20   

7 Ρρογραμματιςτισ μπαταρίασ πολλαπλϊν 
δυνατοτιτων  

ΗΛΜ52     

Α Προγραμματιςτισ μπαταρίασ απλόσ Βρφςθσ   ΣΕΜ 5   

Β Ελεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ 1  TEM 5   

Γ Eλεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 2-4  TEM 5   

Δ Eλεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 6  TEM 5   

Ε Eλεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 8-9  TEM 5   

8 Μπαταρία  9 Volt αλκαλικι ΗΛΜ8 TEM 200   

9 Επαγγζλμματικόσ προγραμματιςτισ ρεφματοσ 
εξωτερικοφ χϊρου 

ΗΛΜ52     

Α Ελεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 4-6  ΣΕΜ 2   

10 ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΕΣ      

Α Εκτοξευτιρεσ αυτοανυψοφμενοι, ςτατικοί 
ακτίνασ εκτοξεφςεωσ 1,5-5,0m 

ΗΛΜ8 TEM 200   

Β Eκτοξευτιρεσ (pop- up)γραναηωτοί 
περιςτροφικοί ακτίνα εκτοξεφςεωσ 5-13 m 

ΗΛΜ8 TEM 100   

11 Eκτοξευτιρεσ κρουςτικοί  πλιρουσ κφκλου 
ακτίνασζωσ 25 m 

HΛΜ 8 TEM 5   

12 Ακροφφςια για ςτακεροφσ εκτοξευτιρεσ  ΗΛΜ8     

Α 8-VAN  TEM 50   

Β 10-VAN  TEM 50   

Γ 12-VAN  TEM 200   

Δ 15-VAN  TEM 200   

Ε 17-VAN  TEM 100   

ΣΤ 18= VAN  TEM 100   

13 ταλάκτθσ καρφωτόσ αυτορυκμιηόμενοσ 8lt/h( 
κόκκινοσ) 

ΗΛΜ8 ΣΕΜ 200   

 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ      

14 Ταφ ρακόρ Lock διαςτάςεων   ΗΛΜ8     

Α Φ32Χ32Χ32  ΣΕΜ 100   

Β Φ20Χ1ΑΧ20  ΣΕΜ 50   

Γ  Φ32Χ1ΑΧ32  ΣΕΜ 50   

15 Σαφ ΦΙ Φ6Χ6Χ6   ΗΛΜ8 ΣΕΜ 200   

16 Σφνδεςμοσ Φ6Χ6 (Λιψθ) ΗΛΜ8 ΣΕΜ 300   

17 Σφνδεςμοσ ρακόρ ( LOCK ) διαμζτρου  Φ………. HΛΜ 8     

Α Φ16ΧΦ16  ΣΕΜ 200   

B Φ20 Χ 16  TEM 100   

Γ Φ20 Χ 20  TEM 200   

ΑΔΑ: Ω691Ω6Ν-ΜΜΛ



 28 

Δ Φ25 Χ 20  TEM 100   

Ε Φ25 Χ 25  TEM 100   

z Φ32 Χ 25  TEM 50   

ΣΤ Φ32 Χ 32  ΣΕΜ 100   

Θ Φ40 Χ 40  ΣΕΜ 10   

18 ακόρ ( LOCK) διαμζτρου Φ………. ΗΛΜ8     

Α Φ16 Χ 1/2Α  TEM 100   

Β Φ16 Χ 1'Α  TEM 100   

Γ Φ40 Χ 1''  ΣΕΜ 10   
19 Μαςτόσ (Νίπελ)  διαμζτρου …………...  ΗΛΜ8     

Α 11/4Χ1'  ΣΕΜ 20   
Β 11/4  Χ 11/4  TEM 20   
Γ 21/4 Χ 21/4  ΣΕΜ 10   
Δ 21/2 Χ 21/2  ΣΕΜ 10   
Α 1/2 Χ 1/2  ΣΕΜ 100   
Β υςτολικόσ 1/2 Χ 3/4  ΣΕΜ 100   
Γ 1' Χ 1  ΣΕΜ 100   
Δ υςτολικόσ 1 Χ 3/4  ΣΕΜ 100   

20 Μοφφα διαμζτρου……… ΗΛΜ8     
Α 1/2 χ 1/2'  ΣΕΜ 100   
Β υςτολικι 1/2 Χ 1/2'  ΣΕΜ 100   
Γ 1 Χ 1'  ΣΕΜ 100   
Δ υςτολικι 1/2 Χ 3/4'  ΣΕΜ 100   
Ε 11/4 Χ 11/4   ΣΕΜ 20   

21 Γωνία Lock διαμζτρου……. ΗΛΜ 8     
Α Φ16Χ16  TEM 100   
Β Φ16 Χ 20  TEM 100   

22 Γωνία ακόρ LOCK διαμζτρου …..  TEM    
Α Φ20 Χ20  TEM 100   
Β Φ20 Χ 25  TEM 100   
Γ Φ25 Χ 25  ΣΕΜ 100   
Δ Φ25 Χ 32  ΣΕΜ 50   
Ε Φ32 Χ 32  ΣΕΜ 50   

23 οδζλεσ πλαςτικζσ ΗΛΜ 8     
Α 1''  TEM 300   
Β 3/4''  TEM 300   

24 Καλϊδιο τφπου JIVV-U ( πρϊθν ΝΥΥ) ΗΛΜ47     
A 4 Χ 0,8mm  Μ 100   
B 5 Χ 0,8mm  Μ 300   
Γ 7 Χ 0,7mm  M 200   
Δ 9 Χ 0,8mm  Μ 200   

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ      
25 Σφνδεςμοσ ακόρ ορειχάλκινο διαμζτρου  

Φ………. 
HΛΜ 12     

Α Φ18 Χ 18  TEM 20   
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Β Φ22 Χ 22  ΣΕΜ 50   
Γ Φ28 Χ 28  ΣΕΜ 50   
Δ Φ32 Χ 32  TEM 50   

26 ακόρ ορειχάλκινο διαμζτρου Φ………. HΛΜ 12     
Α Φ18 Χ 1/2Θ  TEM 20   
Β Φ18 Χ 1/2Α  ΣΕΜ 20   
Γ Φ22 Χ 3/4Α  TEM 20   
Δ Φ22 Χ 3/4Θ  ΣΕΜ 20   
Ε Φ28 Χ 1Α  TEM 20   

ΣΤ Φ32 Χ 1Α  TEM 20   
Η Φ32 Χ 1Θ  TEM 20   

27 Ταφ ρακόρ ορειχάλκινο δαιμζτρου Φ…...   ΗΛΜ 12     
Α Φ18 Χ 18 Χ 18  ΣΕΜ 20   
Β Φ18 Χ 1/2 Χ 18   ΣΕΜ 20   
Γ Φ22 Χ 3/4 Χ 22  TEM 20   
Δ Φ28 Χ 3/4 Χ 28  TEM 20   

Ε Φ32 Χ 1 Χ 32  ΣΕΜ 20   

28 Ταφ ( απλό ) ορειχάλκινο διαμζτρου Φ….. ΗΛΜ12     

Α Φ 1'  TEM 50   

Β Φ3/4'  TEM 50   

Γ Φ1/2'  TEM 50   

29 Γωνία ρακόρ ορειχάλκινθ διαμζτρου Φ….... ΗΛΜ 12     

Α Φ32 Χ32  ΣΕΜ 20   

Β Φ22 Χ 22  ΣΕΜ 20   

Γ Φ22 Χ 3/4  ΣΕΜ 20   

Δ Φ18 Χ 18  ΣΕΜ 20   

Ε Φ18 Χ 1/2  ΣΕΜ 20   

ΣΤ Φ32 Χ 1Α  ΣΕΜ 20   

Η Φ28 Χ 1Α  ΣΕΜ 20   

Ι Φ28 Χ 3/4  ΣΕΜ 20   

30 Μαςτόσ χαλφβδινοσ γαλβ.  διαμζτρου .  ΗΛΜ 12     

Α Φ1/2 Χ 1/2  ΣΕΜ 50   

Β Φ3/4 Χ 1/2  ΣΕΜ 50   

Γ Φ3/4 Χ 3/4  ΣΕΜ 50   

Δ Φ1 Χ 3/4  ΣΕΜ 50   

Ε Φ1 Χ 1  ΣΕΜ 50   

ΣΤ Φ1 Χ 11/2  ΣΕΜ 20   

Η Φ1 Χ 11/4  ΣΕΜ 20   

31 Μαςτόσ ορειχάλκινοσ ΗΛΜ 12      

 Φ1 Χ 1'  ΣΕΜ 20   

 Φ3/4 Χ 3/4'  ΣΕΜ 10   

 Φ3/4 Χ 1/2'  ΣΕΜ 20   

32 Μοφφα γαλβανιηζ δαιμζτρου ΗΛΜ 12     

Α Φ1/2  ΣΕΜ 50   

Β Φ1/4  ΣΕΜ 50   

33 Συςτολι Αγγλίασ γαλβ. διαμζτρου Φ….  ΗΛΜ 12     
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Α Φ3/4 Χ 1/2 Θ  ΣΕΜ 30   

Β Φ1 Χ 3/4 Θ  ΣΕΜ 30   

Γ Φ1 Χ 11/2Θ  ΣΕΜ 10   

Δ Φ1 Χ 1  ΣΕΜ 5   

Ε Φ1 11/2  ΣΕΜ 5   

ΣΤ Φ1 Χ 11/4  ΣΕΜ 5   

34 Συςτολι Αμερικισσ γαλβ. Α/Θ διαμζτρου Φ….  ΗΛΜ 12     

Α 3/4Α  Χ 1/2Θ  ΣΕΜ 50   

Β 1Α Χ 11/2Θ  ΣΕΜ 20   

Γ 3Α Χ 2Θ  ΣΕΜ 5   

Δ 2Α Χ 1Θ  ΣΕΜ 5   

35 Τάπεσ γαλβ. Διαμζτρου Φ… ΗΛΜ 12     

Α Αρςενικι Φ1/2  ΣΕΜ 20   

Β Θθλυκι Φ1/2  ΣΕΜ 20   

36 Ταφ γαλβ. 1/2 χ 1/2 χ 1/2 ΗΛΜ 12 ΣΕΜ 10   

37 ουξοφνι ρακόρ λάςτιχου ορειχάλκινο ΗΛΜ 12     

Α 1''  ΣΕΜ 20   

Β 3/4' Χ 3/4  ΣΕΜ 20   

38 Ανταλλακτικι κεφαλι διακόπτθ νεροφ 
ορειχάλκινθ 2'' 

ΗΛΜ 12 ΣΕΜ 1   

39 ουξοφνι ρακόρ λάςτιχου γαλβ. ΗΛΜ 12     

Α 1/2' Χ 3/4  ΣΕΜ 100   

40 Βρφςθ  ΗΛΜ 12     

Α  1/2  ΣΕΜ 10   

Β  3/4  ΣΕΜ 10   

41 Διακόπτθσ μπίλιασ γαλβ, ΗΛΜ 12     

Β 3/4'  ΣΕΜ 30   

Γ 1/2''  ΣΕΜ 15   

42 Σφικτθράκια για λάςτιχα ΗΛΜ 12     

Α 3/4'  ΣΕΜ 100   

Β 1'  ΣΕΜ 35   

Γ 1/2'  ΣΕΜ 100   

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ      

 Φ.Π.Α 24%      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

A/A Σφντομθ περιγραφι αντικειμζνου Άρκρο 
Ανακεϊρ 

Μονάδ
α Μετρ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ   

Β.  

       

1 Επαγγζλμματικόσ προγραμματιςτισ ρεφματοσ 
εξωτερικοφ χϊρου 

ΗΛΜ52     

Α Ελεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 12  ΣΕΜ 1   

B Ελεγχόμενεσ θλεκτροβάνεσ : 18  ΣΕΜ 1   

 ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΕΣ      
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2 ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΕΣ ΓΘΡΕΔΟΥ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ     

Α Eκτοξευτιρεσ (pop- up) κρουςτικοί 
ρυκμιηόμενου κφκλου ακτίνασ εκτοξεφςεωσ ( με 
ενςωματωμζνθ θλεκτροβάνα ) 19-36.5 m   

ΗΛΜ8 TEM 2   

Β Eκτοξευτιρεσ (pop- up) κρουςτικοί πλιρωσ 
κφκλου ακτίνασ εκτοξεφςεωσ ( με ενςωματωμζνθ 
θλεκτροβάνα ) 19-33.5 m  και υποδοχι φυςικοφ 
χλλοτάπθτα 

HΛΜ 8 TEM 1   

Γ Eκτοξευτιρεσ (pop- up) γραναηωτοί 
ρυκμιηόμενου κφκλου ακτίνασ εκτοξεφςεωσ ( με 
ενςωματωμζνθ θλεκτροβάνα ) 22,3-33 m   

ΗΛΜ 8 ΣΕΜ 6   

Δ Eκτοξευτιρεσ (pop- up) γραναηωτοί πλιρωσ 
κφκλου ακτίνασ εκτοξεφςεωσ ( με ενςωματωμζνθ 
θλεκτροβάνα ) 22,3-33 m  και υποδοχι φυςικοφ 
χλλοτάπθτα 

ΗΛΜ8 ΣΕΜ 4   

       

 ΣΥΝΟΛΟ Β      

 ΦΠΑ 24%      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

       

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ Α + Β      

 Φ.Π.Α 24%      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

                                    
 
                                                                                          Αιγάλεω……….. 
                                                                                           Ο Προςφζρων 
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ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

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

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 6014_24 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *……+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *……+ 
- Σθλζφωνο: *……+ 
- Ηλ. ταχυδρομείο: kiposegaleo@yahoo.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.aigaleo.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 
« Προμικεια  υλικϊν για τθ  υντιρθςθ αυτόματου ποτίςματοσ και ανταλλακτικϊν  ςυντιρθςθσ 
αυτόματου ποτίςματοσ Δθμοτικοφ ταδίου   « ταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ» 
  
CPV: 43323000-3 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: ΑΔΑΜ  
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ 

ΑΔΑ: Ω691Ω6Ν-ΜΜΛ



 33 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Σθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο 
προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, 
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, 
ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε 
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το 
μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ 
ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό 
απαιτείται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να 
τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 
αυτι διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

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

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπουxv το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του 

οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 

τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 

1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει 

εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι 

ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)xix; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxi, 

ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 

τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά 
τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, 
ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
[.......................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ 
με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
*…...........+ 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxix; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα 
ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που 
είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων 
κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για 
τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι 
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο 
τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι 
ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω 
τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxi, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxii. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των 
πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι 
περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
Σε περίπτωση ποσ η αναθέτοσσα αρτή /αναθέτων υορέας είναι περισσότερες (οι) της (τοσ) μίας (ενός) θα αναυέρεται το σύνολο 

αστών 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων 

επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 
250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του 
ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' 

εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν 

προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα 
εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 

2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 

για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των 
κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

ΑΔΑ: Ω691Ω6Ν-ΜΜΛ



 42 

                                                                                                                                                                                     
xv

 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά 

...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 
δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ 
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 

2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν 
εν λόγω πρόςβαςθ.  

ΑΔΑ: Ω691Ω6Ν-ΜΜΛ
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