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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ
« ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της
προμήθειας οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων
με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής στις τιμές της
τεχνικής έκθεσης – ενδεικτικού προϋπολογισμού (για το σύνολο των ειδών όπως
περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό), σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα Ν.4605/2019.
Προϋπολογισμού 61.528,63 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα
ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως σήμερα ισχύουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι) .
 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 της με αρ. 57654/22.05.2017(ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 της με αρ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') Απόφασης













του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις
για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως σήμερα ισχύουν
Ν.4605/2019
Του Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων εταιριών, όπως σήμερα ισχύει Ν.4548/2018
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
την υπ’ αριθ. 94/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
διατέθηκε η πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) και την υπ’ αριθ.
98/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
τους όρους της παρούσας και
καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την
ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.
Οδός: Λουτρά Λουτρακίου Ν. Πέλλας
Ταχ.Κωδ.:58400
Τηλ.:2384091072, 2384091300
Telefax: 2384091170
E-mail: info@loutrapozar.com.gr
Ιστοσελίδα: www.loutrapozar.com.gr
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικής επιχείρησης Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε., οδός Λουτρά Λουτρακίου, την 07/11/2019, ώρα
11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ'
αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).

γ) οι με αριθ. Πρωτ. 1571/17.10.2019 τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας
δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από
την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
2. Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη
ιστοσελίδα της επιχείρησης www.loutrapozar.com.gr από την οποία μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και να κατεβάσουν τα σχετικά αρχεία. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν, ακόμη, να λάβουν πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα της
σύμβασης στο γραφείο της δημοτικής επιχείρησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, όπως και να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνη και φροντίδα τους.
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και
επισκευής κτιρίων και έργων, όπως περιγράφεται στις με αριθ. Πρωτ.
1571/17.10.2019 τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας.
2. Δε γίνονται/γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που
συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής
υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει
σήμερα.
CPV: 44111000-1 -Οικοδομικά υλικά
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 61.528,63 Ευρώ και
αναλύεται σε:
Καθαρή αξία: 49.619,86
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 11.908,77
Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου
1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και βαρύνει τον κωδικό
02.10.6661.01 του προϋπολογισμού της επιχείρησης (υπ’ αριθ. 94/2019 απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της
πίστωσης)
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης
της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν
4013/2011 και της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. ύψους 0,06%
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την επιχείρηση.
4. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών
και ύστερα από έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού και εφόσον εκδίδεται
και υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής
από την αρμόδια επιτροπή της
επιχείρησης. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από το νόμο.
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στις τιμές της τεχνικής έκθεσης –
ενδεικτικού προϋπολογισμού (για το σύνολο των ειδών όπως περιγράφονται στον

ενδεικτικό προϋπολογισμό) με την συμπλήρωση ενδεικτικού πίνακα, όπως ορίζεται
στα άρθρα 88 και 117 του Ν.4412/2016 και ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος
διενέργειας του διαγωνισμού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό,
ορίζεται η 07/11/2019, ημέρα Πέμπτη, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται
η 11:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης στα Λουτρά Λουτρακίου.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα, η αποσφράγιση και μετατίθενται για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα
και ώρα.
Άρθρο 8: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης –
Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από
τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7
της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους
των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί
προσφορές (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο
αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει
μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την
ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα
του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται στη φάση αυτή, αλλά
μονογράφονται από το παραπάνω όργανο. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού

προβαίνει στην αξιολόγηση των φακέλων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη τους και τους λόγους
αποκλεισμού τους.
β) Ακολούθως και σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/2016, ακολουθεί,
την ίδια ημέρα, η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών, εκτός αν
η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου
αριθμού συμμετεχόντων. Στη φάση αυτή αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι
με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών των συμμετεχόντων, που δεν
αποκλείστηκαν στο προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού και οι οικονομικές
προσφορές καταχωρούνται στο σχετικό πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών που συντάσσεται από την επιτροπή. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση
τιμών στους συμμετέχοντες μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών
κρίνονται απορριπτέες.
γ) Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο
α' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής επιχείρησης, η οποία κοινοποιείται με
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει
ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή
ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 10,
11 και 12 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 11, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
Διοικητικού Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 της
παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία
ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 9, 10 και τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 11, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή
του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης.
δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στο εμπόριο οικοδομικών υλικών και που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η

νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων
) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο
προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2.
Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή
όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν
από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η
παράγραφος 2.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε
μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8
και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και
από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).

Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ΄ αυτό, που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού και να βρίσκεται σε ισχύ και για δραστηριότητα συναφή
με το αντικείμενο της προμήθειας (εμπόριο οικοδομικών υλικών συντήρησης και
επισκευής κτιρίων και έργων).
Β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερης
έκδοσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών, δηλαδή με πεδίο εφαρμογής συναφή με
το αντικείμενο του διαγωνισμού, τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ.

Άρθρο 12: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της
ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το
άρθρο 11 της παρούσας,
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί
από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Άρθρο 13: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή
προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο
μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του (Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη,
τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής)
για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και
έργων»
με αναθέτουσα αρχή τη δημοτική επιχείρηση Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας
Α.Ε.
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …../…/2019
και συμπλήρωση του αριθμού της διακήρυξης.
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
προσφορά»
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Οι δυο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν
από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 14: Δικαιολογητικά1
1

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
προσφορά»
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί
στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή
αρμόδια δημόσια αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014)
α) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 στην οποία θα
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ.αρ
1571/17.10.2019. Τεχνικής περιγραφής καθώς και των διατάξεων που αναφέρονται
σε αυτές και ότι τα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β) Ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).
 Έγγραφα, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας,
πρέπει να υποβληθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος
όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του με βεβαίωση ΓΕΜΗ (για
διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του με
βεβαίωση ΓΕΜΗ (για ΟΕ και ΕΕ).


Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ.,
τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή
τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.



Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους
συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή
τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.



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



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

γ) Συμπλήρωση του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης»
Κατά την υποβολή των προσφορών στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων
οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης», το
οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν
λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016
για τις οποίες οι οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν
(άρθρο 10ο της διακήρυξης),
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα
άρθρα 75, 76, 77 και 82 του ν.4412/2016 (άρθρο 11ο της διακήρυξης).
Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στον συνοπτικό διαγωνισμό στην
συμπλήρωση του ΤΕΥΔ στο Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής υποχρεούνται να
συμπληρώσουν ΜΟΝΟ το α. Γενική Ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής που
αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί
από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4412/2016, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά
τους φoρείς αυτούς. (Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό
φορέα Τμήμα Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝ)
 Η πλήρωση των απαιτήσεων του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Λόγοι Αποκλεισμού και στο ΜΕΡΟΣ IV A:
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει
να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων
του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΜΕΡΟΣ IV , Β:
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, αρκεί να ικανοποιούνται από ένα εκ
των μελών της ένωσης.
 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης προσδιορίζει τη δημόσια
αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών
δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας
θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει
τα εν λόγω δικαιολογητικά.
 Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως
ορίστηκαν ανωτέρω, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
 Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή των δικαιολογητικών δεν
προβλέπεται χρόνος ισχύος, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία
έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που
ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή εκτός από το ποινικό μητρώο που ισχύει
εντός τριών (3) μηνών
 Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση
δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών
που προηγούνται της ημερομηνίας που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές.
ε) Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας περί μη οφειλής στο
Δήμο Αλμωπίας, βεβαίωση της ΔΕΥΑ περί μη οφειλής στην εταιρεία, όπως και
βεβαίωση της εταιρίας «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
περί μη οφειλής προς την εταιρία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Τεχνική Προσφορά και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής είναι σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές με αριθ. Πρωτ. 1571/17.10.2019.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των
προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 94 παρ.4
Ν.4412/16), και πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα
κάτωθι στοιχεία:
1. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερης
έκδοσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών, δηλαδή με πεδίο εφαρμογής συναφή
με το αντικείμενο του διαγωνισμού, τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του
προσφέροντα, με την οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση ή η απόκλιση σε σχέση
με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η τεχνική έκθεση με αριθ.
Πρωτ. 1571/17.10.2019 και ότι έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει την
επιχείρηση για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται σε αυτές και χωρίς
καθυστέρηση, από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει την
επιχείρηση με την παραγγελθείσα ποσότητα των οικοδομικών υλικών μέσα σε διάστημα
24 ωρών
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του
προσφέροντα, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία οι προσφέροντες θα αναφέρουν
την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρουν καθώς και
δήλωση του εργοστασίου/ οίκου κατασκευής του κάθε είδους της τεχνικής
περιγραφής.
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει να εμφανίζονται οικονομικά
στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφοράς»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
1. Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της
υπηρεσίας που παρέχεται μαζί με τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης. Η έκπτωση
επί των προς προμήθεια υλικών δίνεται με τη συμπλήρωση του πίνακα
ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς
στις τιμές της τεχνικής έκθεσης – ενδεικτικού προϋπολογισμού, για το σύνολο
των ειδών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών
Η προσφερόμενη τιμή στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα αναγράφεται επί
ποινή αποκλεισμού αριθμητικά και ολογράφως (που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας
με την αριθμητική τιμή) σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά
που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις:
i. Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες
δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και
υπογραφή).
ii. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού
δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική
επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
iii. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του
υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας,
ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και
διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι τα εξής:
Α) Έλληνες πολίτες
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμα - είδος των προμηθειών τους, οι οποίες είναι συναφείς με το
αντικείμενο του διαγωνισμού, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την
ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης .
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ΟΛΕΣ τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία
(κύριας ασφάλισης ) να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών
που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο
τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο
οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος
στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από
σχετική κατάσταση - κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα - η οποία θα έχει συνταχθεί με
ευθύνη του και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986
(ΦΕΚ Α'75), όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Σε
περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εάν αυτά έχουν
εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφής η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τόσο κατά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα
προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων
τους.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών
προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από την
ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε αρχείο τις αναφερόμενες σε
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Η υποχρέωση αποκλεισμού του οικονομικού φορέα
εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
έλεγχου σε αυτό.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
–διαχειριστές Ε.Π.Ε
-Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε.
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
5. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης, από τα οποία να
προκύπτει ότι:
Για τα φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
Για τα νομικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα ή σε
ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου
εκπροσώπου της επιχείρησης.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συμβολαιογράφου.
6. εγγύηση καλής εκτέλεσης
Β) Συνεταιρισμοί
1) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 2) Όλα τα
ανωτέρω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α).
Γ) Ενώσεις προμηθευτών
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που
συμμετέχει στην ένωση.
β) Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
Εάν οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής.
Άρθρο 15: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τριών (3) μηνών, από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 16: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την
υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα
στοιχεία.
2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 17: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
επιχείρησης, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων (συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 6/2019 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής επιχείρησης, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας,
χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής
επιχείρησης μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής
επιχείρησης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Άρθρο 18: Γλώσσα διαδικασίας
1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε

περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα.
2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόμιμα επικυρωμένα2, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε
από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.3, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με
την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.
Άρθρο 19: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό
ΑΔΑ.
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
επιχείρησης, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του
(www.loutrapozar.com.gr) καθώς και σε μια εφημερίδα του νομού.
Άρθρο 20: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά
όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Τεχνικές προδιαγραφές με αριθ. Πρωτ. 1571/17.10.2019
Άρθρο 21: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 05/11/2019
2

Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile”
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η
γνησιότητά τους.
3
Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).

Άρθρο 22: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας.
Άρθρο 32: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια πρέπει να παραδοθεί από την υπογραφή της σύμβασης και για έναν
χρόνο και/ή με δυνατότητα χρονικής παράτασης με βάση τα όσα ορίζει ο ν.
4412/2016, σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί το συνολικό ποσό των ποσοτήτων
της συναφθείσας σύμβασης.
Η παράδοση των ποσοτήτων των οικοδομικών υλικών θα γίνεται περιοδικά, στις
εγκαταστάσεις και τα κτίρια της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»,
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η «Λουτρά Λουτρακίου
Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των
οικοδομικών υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, εφόσον
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Εταιρίας.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή
προμήθειας να εφοδιάσει την «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» με την
παραγγελθείσα ποσότητα των οικοδομικών υλικών μέσα σε διάστημα 24 ωρών. Οι
παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία από την «Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.».
Άρθρο 23: Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά μετά την
παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και ύστερα από έκδοση σχετικού φορολογικού
παραστατικού και εφόσον εκδίδεται και υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής από
την αρμόδια επιτροπή της επιχείρησης. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του
Ν.4605/2019, του Ν.2190/1920, του Ν.4548/2018 και του Ν. 3463/2006.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΑΣΤΟ Φ32
ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΛ
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΠΕΤΟΥ S500C
ΤΣΕΡΚΟΠΛΕΓΜΑ S500C
ΣΟΒΑΣ 1 ΣΤΡΩΣΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ 3/8 ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΦΛΩΤΕΡ 1/2 ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΟΛΩΝΑ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 59Χ45
ΛΕΚΑΝΗ ΣΕΤ (ΚΑΖΑΝ.+ΜΗΧ.+ΚΑΠΑΚ)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΛΑΚΟ Νο7
ΚΑΡΦΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ)
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Νο3
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Νο7
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΠΛΗ 12,5
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ 1,2Χ2,4
ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ 4,2Χ39
ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ 4,2Χ25
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 50mm x 50mm x 0,5mmm
ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 5mm x 4mm x0,5mmm
ΟΔΗΓΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 4Μ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΥΓΡΗ 12,5χιλ πάχος
ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (Φ3-3,5) 5χ10
ΠΛΕΓΜΑ Τ131 21,6KG/ΤΕΜ
ΠΛΕΓΜΑ Τ92 16KG/ΤΕΜ
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ18
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ22
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ28
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ32
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ18
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78,90
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1,50
1,25
4,90
10,40
2,20
18,82
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0,66
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30,60
1,15
1,15
2,90
0,56
0,80
1,09
1,25
0,81
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29,00
228,00
1.235,00
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176,40
27,00
36,30
100,00
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394,50
193,50
640,00
120,00
62,50
196,00
416,00
176,00
376,40
84,00
92,00
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ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ22
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ28
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ32
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1/2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 3/4
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1 1/2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 2 1/2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 3
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2 Χ 1/2
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 40cm
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 60cm
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 80cm
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20Χ20
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30Χ30
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40Χ40
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 55Χ55
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ50
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ75
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ100
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ125
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ140
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ200
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ50
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ75
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ140
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ200
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ50
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ75
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ140
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ200
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ20
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ25
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ32
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ40
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ50
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ63
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1,40
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ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ20
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ25
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ32
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ40
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ50
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ63
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ 90 10 ΑΤΜ ΥΔΡ-ΑΡΔ
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ110 10 ΑΤΜ ΥΔΡ-ΑΡΔ
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ125 10 ΑΤΜ ΥΔΡ-ΑΡΔ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΧ Φ200
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΧ Φ250
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 100Χ100Χ3
ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 38Χ38Χ1,5
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ C2TE 25KG
ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 90Χ90
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ F6 222
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ300
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ400
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ500
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ600
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ800
ΑΜΜΟ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΠΙΚ ΜΠΑΚ

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
KG
ΜΕΤ
ΣΑΚΙ
ΤΕΜ
KG
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΣΑΚΙ

10
10
10
10
10
5
15
15
15
6
6
400
50
30
2
30
15
15
10
10
10
20

0,27
0,46
0,80
1,74
3,30
4,96
6,38
9,48
11,92
19,50
24,50
1,06
2,33
7,00
120,00
2,75
9,80
11,00
14,00
21,00
31,00
25,63

2,70
4,60
8,00
17,40
33,00
24,80
95,70
142,20
178,80
117,00
147,00
424,00
116,50
210,00
240,00
82,50
147,00
165,00
140,00
210,00
310,00
512,60

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ΑΜΜΟ ΨΙΛΗ ΑΞΙΟΥ ΜΠΙΚ ΜΠΑΚ
ΧΑΛΙΚΙ ΜΠΙΚ ΜΠΑΚ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 40KG
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 25KG
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 50KG
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 25KG
ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΦΕΠΡΑΣΙΝΗ
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 20Χ10
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΓΚΡΙ 20Χ10
ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ 40Χ40
ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΕΥΚΗ 40Χ40
ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΟΤΣΑΛΟ 40Χ40
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΡΟΜΟΥ 15Χ30Χ100
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ 20Χ0,8Χ100
ΤΟΥΒΛΟ ΓΛΩΣΣΑ 9*15*33
ΤΟΥΒΛΟ ΠΟΛΥΤΡΥΠΟ 18*15*33
ΤΟΥΒΛΟ ΘΕΡΜΟΜΠΛΟΚ 25*15*33
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 9ΤΕΜ/Μ2
ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 10ΤΕΜ/Μ2

ΣΑΚΙ
ΣΑΚΙ
ΣΑΚΙ
ΣΑΚΙ
ΣΑΚΙ
ΣΑΚΙ
Μ2
Μ2
Μ2
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

20
20
200
200
50
50
50
70
70
200
200
200
50
50
500
500
500
500
200
500

38,00
22,00
7,38
5,00
14,90
8,25
13,60
9,80
9,70
1,40
1,30
2,15
5,00
5,00
0,35
0,76
0,98
0,66
1,18
0,84

760,00
440,00
1.476,00
1.000,00
745,00
412,50
680,00
686,00
679,00
280,00
260,00
430,00
250,00
250,00
175,00
380,00
490,00
330,00
236,00
420,00

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

ΞΥΛΕΙΑ ΣΚΕΠΗΣ ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 5KG ΔΙΑΦ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΦΟΡΟΥΖΙΑ 6Χ12 ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΡΑΜΠΟΤΕ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ) ΣΟΥΗΔΙΚΗ 15CM
ΠΕΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΚΑΡΑΤΖΟΒΑ ΚΑΦΕ
ΠΕΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΚΑΡΑΤΖΟΒΑ ΛΕΥΚΗ
ΠΛΑΚΑΚΙ ΨΙΦΙΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙ ΑΠΛΟ 33Χ33
ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 16mm 366χ183
ΗΤΑ ΙPE ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΤΑ ΙΡΝ ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΙΔΕΡΟ Νο12
ΓΩΝΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ 40Χ40Χ4
ΛΑΜΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΛΑΜΑ ΓΩΝΙΑ 5Χ5
ΛΑΜΑ ΓΩΝΙΑ 7Χ7
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 280ML
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 280ML
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΦΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ MS 310ML
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ 200Μ
ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ Νο10
ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ Νο5
ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΧΤΥΠΙΤΑ
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 5/16 Νο120
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 5/16 Νο100
ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΙΝΟΧ 115
ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΙΝΟΧ 230
ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Νο180
ΛΟΥΚΕΤΟ Νο40
ΛΟΥΚΕΤΟ Νο60
ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο50
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ 5 ΣΤΡΩΣΕΩΝ 5/8
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4

Μ3
ΣΑΚΙ
ΜΕΤ
Μ2

10
50
150
80

310,00
5,38
5,10
11,07

3.100,00
269,00
765,00
885,60

Μ3

30

140,00

4.200,00

Μ3
Μ2
Μ2
M2
KG
KG
KG
KG
KG
KG
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
TEM
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΜΕΤ
ΚΟΥΤΙ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
KG
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

20
30
80
80
500
500
500
10
20
20
50
50
50
50
50
10
10
20
10
20
20
20
5
5
5
10
10
30
100
50
50
50
30
20
20
15
10
10

135,00
80,00
12,40
6,20
1,16
1,26
1,80
1,20
1,15
1,30
0,30
0,40
3,50
3,50
5,70
5,10
3,40
0,30
2,00
0,25
0,13
0,11
1,50
3,16
2,66
4,00
7,75
2,50
1,40
5,31
7,11
9,20
11,10
0,97
8,57
32,00
1,34
2,27

2.700,00
2.400,00
992,00
496,00
580,00
630,00
900,00
12,00
23,00
26,00
15,00
20,00
175,00
175,00
285,00
51,00
34,00
6,00
20,00
5,00
2,60
2,20
7,50
15,80
13,30
40,00
77,50
75,00
140,00
265,50
355,50
460,00
333,00
19,40
171,40
480,00
13,40
22,70

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
ΜΑΣΤΟΙ 1/2 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 3/4 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 1 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 2 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 3 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΤΑΠΕΣ 2' ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΤΑΠΕΣ 3' ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΙΚΤΙΚΗ
ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ
ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΕΝΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο17
ΝΗΜΑ LOCTITE
ΖΙΜΠΩ Φ75
ΖΙΜΠΩ Φ110
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4 ΣΕ 1/2
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΣΕ 3/4
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΣΕ 1/2
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 ΣΕ 2 1/2
ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 15CM 1/2
ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 15CM 2
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 15-2,5
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 18-2,5
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 22-3
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 32-3
ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 22-3

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5

12,15
1,02
1,34
1,91
6,86
14,00
4,80
13,50
30,00
10,00
10,00
3,50
10,80
6,88
10,30
2,25
1,75
1,75
16,50
1,10
1,10
3,20
2,00
2,90
4,20
8,00
5,80
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%

49.619,86
11.908,77

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

61.528,63

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 61.528,63 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί
από ιδίους πόρους.
Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών που αναφέρονται στην μελέτη είναι
ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της
επιχείρησης, εντός των ορίων του ποσού της σύμβασης που θα καταρτιστεί

121,50
10,20
13,40
19,10
68,60
140,00
48,00
135,00
300,00
200,00
200,00
35,00
54,00
68,80
103,00
22,50
17,50
17,50
165,00
11,00
11,00
32,00
10,00
14,50
21,00
40,00
29,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΑΣΤΟ Φ32
ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΛ
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΠΕΤΟΥ S500C
ΤΣΕΡΚΟΠΛΕΓΜΑ S500C
ΣΟΒΑΣ 1 ΣΤΡΩΣΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ 3/8 ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΦΛΩΤΕΡ 1/2 ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΟΛΩΝΑ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 59Χ45
ΛΕΚΑΝΗ ΣΕΤ (ΚΑΖΑΝ.+ΜΗΧ.+ΚΑΠΑΚ)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΛΑΚΟ Νο7
ΚΑΡΦΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ)
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Νο3
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Νο7
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΠΛΗ 12,5
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ 1,2Χ2,4
ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ 4,2Χ39
ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ 4,2Χ25
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 50mm x 50mm x 0,5mmm
ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 5mm x 4mm x0,5mmm
ΟΔΗΓΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 4Μ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΥΓΡΗ 12,5χιλ πάχος
ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (Φ3-3,5) 5χ10
ΠΛΕΓΜΑ Τ131 21,6KG/ΤΕΜ
ΠΛΕΓΜΑ Τ92 16KG/ΤΕΜ
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ

Μ.Μ.
ΤΕΜ
Μ2
ΣΑΚΙ
KG
KG
ΣΑΚΙ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
KG
KG
Μ2
Μ2
Μ2
Μ2
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
Μ2
ΤΕΜ
KG
KG
KG

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ18
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ22
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ28
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ32
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ18
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ22
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ28
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ32
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1/2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 3/4
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1 1/2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 2 1/2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 3
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2 Χ 1/2
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 40cm
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 60cm
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 80cm
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20Χ20
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30Χ30
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40Χ40
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 55Χ55
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ50
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ75
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ100
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ125
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ140
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ200
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ50
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ75
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ140
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ200
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ50
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ75
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ140
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ200
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ20
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ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
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74
75
76
77
78
79
80
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82
83
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ25
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ32
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ40
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ50
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ63
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ20
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ25
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ32
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ40
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ50
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ63
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ 90 10 ΑΤΜ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ110 10 ΑΤΜ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ125 10 ΑΤΜ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΧ Φ200
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΧ Φ250
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 100Χ100Χ3
ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 38Χ38Χ1,5
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ C2TE 25KG
ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 90Χ90
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ F6 222
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ300
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ400
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ500
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ600
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ800
ΑΜΜΟ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΠΙΚ ΜΠΑΚ
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ΑΜΜΟ ΨΙΛΗ ΑΞΙΟΥ ΜΠΙΚ ΜΠΑΚ
ΧΑΛΙΚΙ ΜΠΙΚ ΜΠΑΚ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 40KG
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 25KG
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 50KG
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 25KG
ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΦΕΠΡΑΣΙΝΗ
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 20Χ10
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΓΚΡΙ 20Χ10
ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ 40Χ40
ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΕΥΚΗ 40Χ40
ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΟΤΣΑΛΟ 40Χ40
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΡΟΜΟΥ 15Χ30Χ100
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ 20Χ0,8Χ100
ΤΟΥΒΛΟ ΓΛΩΣΣΑ 9*15*33
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ΤΕΜ

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

ΤΟΥΒΛΟ ΠΟΛΥΤΡΥΠΟ 18*15*33
ΤΟΥΒΛΟ ΘΕΡΜΟΜΠΛΟΚ 25*15*33
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 9ΤΕΜ/Μ2
ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 10ΤΕΜ/Μ2
ΞΥΛΕΙΑ ΣΚΕΠΗΣ ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 5KG ΔΙΑΦ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΦΟΡΟΥΖΙΑ 6Χ12 ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΡΑΜΠΟΤΕ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ) ΣΟΥΗΔΙΚΗ 15CM
ΠΕΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΡΑΤΖΟΒΑ ΚΑΦΕ
ΠΕΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΡΑΤΖΟΒΑ ΛΕΥΚΗ
ΠΛΑΚΑΚΙ ΨΙΦΙΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙ ΑΠΛΟ 33Χ33
ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 16mm 366χ183
ΗΤΑ ΙPE ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΤΑ ΙΡΝ ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΙΔΕΡΟ Νο12
ΓΩΝΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ 40Χ40Χ4
ΛΑΜΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΛΑΜΑ ΓΩΝΙΑ 5Χ5
ΛΑΜΑ ΓΩΝΙΑ 7Χ7
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 280ML
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 280ML
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΦΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ MS 310ML
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ 200Μ
ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ Νο10
ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ Νο5
ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΧΤΥΠΙΤΑ
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 5/16 Νο120
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 5/16 Νο100
ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΙΝΟΧ 115
ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΙΝΟΧ 230
ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Νο180
ΛΟΥΚΕΤΟ Νο40
ΛΟΥΚΕΤΟ Νο60
ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο50
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ 5 ΣΤΡΩΣΕΩΝ 5/8
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
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ΤΕΜ
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ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
ΜΑΣΤΟΙ 1/2 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 3/4 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 1 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 2 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 3 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΤΑΠΕΣ 2' ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΤΑΠΕΣ 3' ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΙΚΤΙΚΗ
ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ
ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΕΝΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο17
ΝΗΜΑ LOCTITE
ΖΙΜΠΩ Φ75
ΖΙΜΠΩ Φ110
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4 ΣΕ 1/2
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΣΕ 3/4
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΣΕ 1/2
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 ΣΕ 2 1/2
ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 15CM 1/2
ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 15CM 2
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 15-2,5
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 18-2,5
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 22-3
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 32-3
ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 22-3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη με αριθ. Πρωτ. 1571/17.10.2019 της Δημοτικής
επιχείρησης Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε., προσφέρω τα παρακάτω
ποσά με τη συμπλήρωση του πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού, για το σύνολο των
οικοδομικών υλικών:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΑΣΤΟ Φ32
ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΛ
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΠΕΤΟΥ S500C
ΤΣΕΡΚΟΠΛΕΓΜΑ S500C
ΣΟΒΑΣ 1 ΣΤΡΩΣΗΣ
ΦΛΩΤΕΡ 3/8 ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΦΛΩΤΕΡ 1/2 ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΟΛΩΝΑ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 59Χ45
ΛΕΚΑΝΗ ΣΕΤ (ΚΑΖΑΝ.+ΜΗΧ.+ΚΑΠΑΚ)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΛΑΚΟ Νο7
ΚΑΡΦΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ)
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Νο3
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Νο7
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΠΛΗ 12,5
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ 1,2Χ2,4
ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ 4,2Χ39
ΒΙΔΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ 4,2Χ25
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 50mm x 50mm x 0,5mmm
ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 5mm x 4mm x0,5mmm
ΟΔΗΓΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 4Μ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΥΓΡΗ 12,5χιλ πάχος
ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (Φ3-3,5) 5χ10
ΠΛΕΓΜΑ Τ131 21,6KG/ΤΕΜ
ΠΛΕΓΜΑ Τ92 16KG/ΤΕΜ
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ18
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ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ22
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ28
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΠΛΕ Φ32
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ18
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ22
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ28
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΛΕΥΚΟ Φ32
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1/2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 3/4
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1 1/2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 2 1/2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 3
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2 Χ 1/2
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 40cm
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 60cm
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 80cm
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20Χ20
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30Χ30
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40Χ40
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 55Χ55
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ50
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ75
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ100
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ125
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ140
ΣΩΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ Φ200
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ50
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ75
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ140
ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ200
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ50
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ75
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ140
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ200
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ20
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ25
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ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ32
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ40
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ50
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Φ63
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ20
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ25
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ32
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ40
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ50
ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΘΥΛΥΚΙΑ Φ63
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ 90 10 ΑΤΜ ΥΔΡ-ΑΡΔ
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ110 10 ΑΤΜ ΥΔΡ-ΑΡΔ
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ125 10 ΑΤΜ ΥΔΡ-ΑΡΔ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΧ Φ200
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΧ Φ250
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 100Χ100Χ3
ΣΩΛΗΝΑ ΜΟΡΦΗΣ 38Χ38Χ1,5
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ C2TE 25KG
ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 90Χ90
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ F6 222
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ300
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ400
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ500
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ600
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ800
ΑΜΜΟ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΠΙΚ ΜΠΑΚ
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ΑΜΜΟ ΨΙΛΗ ΑΞΙΟΥ ΜΠΙΚ ΜΠΑΚ
ΧΑΛΙΚΙ ΜΠΙΚ ΜΠΑΚ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 40KG
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 25KG
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 50KG
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ 25KG
ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΦΕΠΡΑΣΙΝΗ
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 20Χ10
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΓΚΡΙ 20Χ10
ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ 40Χ40
ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΕΥΚΗ 40Χ40
ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΟΤΣΑΛΟ 40Χ40
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΡΟΜΟΥ 15Χ30Χ100
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ 20Χ0,8Χ100
ΤΟΥΒΛΟ ΓΛΩΣΣΑ 9*15*33
ΤΟΥΒΛΟ ΠΟΛΥΤΡΥΠΟ 18*15*33
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ΤΟΥΒΛΟ ΘΕΡΜΟΜΠΛΟΚ 25*15*33
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 9ΤΕΜ/Μ2
ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 10ΤΕΜ/Μ2
ΞΥΛΕΙΑ ΣΚΕΠΗΣ ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 5KG ΔΙΑΦ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΦΟΡΟΥΖΙΑ 6Χ12 ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΡΑΜΠΟΤΕ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ) ΣΟΥΗΔΙΚΗ 15CM
ΠΕΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΚΑΡΑΤΖΟΒΑ ΚΑΦΕ
ΠΕΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΚΑΡΑΤΖΟΒΑ ΛΕΥΚΗ
ΠΛΑΚΑΚΙ ΨΙΦΙΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙ ΑΠΛΟ 33Χ33
ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 16mm 366χ183
ΗΤΑ ΙPE ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΤΑ ΙΡΝ ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΙΔΕΡΟ Νο12
ΓΩΝΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ 40Χ40Χ4
ΛΑΜΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΔΙΑΦ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΛΑΜΑ ΓΩΝΙΑ 5Χ5
ΛΑΜΑ ΓΩΝΙΑ 7Χ7
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 280ML
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 280ML
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΦΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ MS 310ML
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ 200Μ
ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ Νο10
ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ Νο5
ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΧΤΥΠΙΤΑ
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 5/16 Νο120
ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 5/16 Νο100
ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΙΝΟΧ 115
ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΙΝΟΧ 230
ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Νο180
ΛΟΥΚΕΤΟ Νο40
ΛΟΥΚΕΤΟ Νο60
ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο50
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ 5 ΣΤΡΩΣΕΩΝ 5/8
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
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ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
ΜΑΣΤΟΙ 1/2 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 3/4 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 1 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 2 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΜΑΣΤΟΙ 3 ΕΞΑΓΩΝΟΙ (ΝΙΠΕΛ)
ΤΑΠΕΣ 2' ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΤΑΠΕΣ 3' ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΙΚΤΙΚΗ
ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ
ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΕΝΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο17
ΝΗΜΑ LOCTITE
ΖΙΜΠΩ Φ75
ΖΙΜΠΩ Φ110
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4 ΣΕ 1/2
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΣΕ 3/4
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΣΕ 1/2
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 ΣΕ 2 1/2
ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 15CM 1/2
ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 15CM 2
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 15-2,5
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 18-2,5
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 22-3
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 32-3
ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 22-3
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15
10
10
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20
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10
5
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10
10
10
5
5
5
5
5
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο Ολογράφως: …………………………………………………………………
ΦΠΑ 24% Ολογράφως: ……………………………………………………………...
Γενικό Σύνολο Ολογράφως:…………………………………………………………

Του ……………………………………………………………
Έδρα ……………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός …………
Τηλέφωνο ……………………………………………………….
Fax :
…………………………………………………………….……………(τόπος),………
……. (ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και
τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λουτρά Λουτρακίου/Αριδαία/58400]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μπάτσης Χρήστος]
- Τηλέφωνο: [2384091072]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [info@loutrapozar.com.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[loutrapozar.com.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων
και έργων CPV: 44111000-1 -Οικοδομικά υλικά]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθεια]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει
στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
ix
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίαςxiv·
xv

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων .

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
λεπτομερείς
ασφάλισης που οφείλει
λεπτομερείς
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
[……]
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την

που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
[] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιxxxiv
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθενται ηλεκτρονικάxxxiii, αναφέρετε για εγγράφων): [……][……][……]xxxv
το καθένα:

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι,
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο]
του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xxxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxxv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.

